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II.6 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
Este capítulo apresenta a identificação e avaliação dos impactos ambientais
passíveis de ocorrerem nas fases de planejamento, instalação, operação e
desativação das Atividades de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural
do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 3.
As principais diretrizes foram estabelecidas pelo Termo de Referência (TR)
nº 11/2015, sendo seu atendimento baseado nas premissas contidas nos
capítulos II.2 – Caracterização da Atividade e II.5 – Diagnóstico Ambiental.
A organização das informações se dá em dois itens principais, II.6.1 –
Análise dos Impactos Ambientais e II.6.2 – Modelagem da Dispersão de Óleo
e da Dispersão de Efluentes.
Na Análise dos Impactos Ambientais, é apresentada a Metodologia (II.6.1.1),
que foi baseada nos critérios da Nota Técnica IBAMA nº 10/2012 e do TR nº
11/2015; a descrição dos aspectos ambientais (II.6.1.2); a avaliação dos impactos
identificados no meio físico e biótico (II.6.1.3) e no meio socioeconômico (II.6.1.4),
organizados em efetivos e potenciais (em função da probabilidade de ocorrência)
e subdivididos pelas fases do empreendimento; e por fim, no subitem II.6.1.5,
foram apresentados os impactos previstos sobre as Unidades de Conservação.
No item de modelagem da dispersão de óleo e da dispersão de efluentes
(II.6.2), são apresentados os resultados das simulações, que auxiliam na
avaliação dos impactos.

II.6.1 – Análise dos Impactos Ambientais
Este item tem como objetivo identificar e avaliar os impactos que incidem
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.
Foram consideradas todos os tipos de atividades que serão desenvolvidas no
Projeto Etapa 3: TLD/SPAs, Piloto de Curta Duração (neste capítulo chamado de
PCD), Piloto de Longa Duração, DPs e seus sistemas de escoamento.
Para o conjunto dos 12 projetos de longa duração que serão realizados pelo
Projeto Etapa 3, na presente avaliação de impacto foram consideradas as
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embarcações FPSO Replicante e Teórico. Estas embarcações representam todas
as UEPs que realizarão os DPs e piloto de longa duração.
Ressalta-se ainda que foram preconizados os cenários mais críticos na
análise dos impactos ambientais, para todas as atividades observadas.
II.6.1.1 – Metodologia
A identificação dos impactos foi desenvolvida através da utilização de estudos
de caso, listagens de controle, opiniões de especialistas, revisões de literatura,
matrizes de interação, sobreposição de dados, resultados de modelagens
ambientais e estudos pretéritos.
A partir da identificação e avaliação, previamente, dos impactos ambientais
associados ao planejamento, instalação, operação e desativação do Projeto
Etapa 3, considerando os impactos efetivos e os potenciais, é possível
fundamentar a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do
empreendimento, definindo a alternativa mais adequada do ponto de vista
ambiental.
Com base na classificação dos impactos ambientais, são elaboradas e
dimensionadas medidas mitigadoras, compensatórias e/ou de monitoramento e
controle.
Ao início do Estudo de Impacto Ambiental, foram definidas premissas para
identificação da Área de Estudo, que abrange o território no qual se observe
continuidade dos fatores ambientais físicos, bióticos e socioeconômicos que se
julguem relevantes ao entendimento dos impactos preliminarmente previstos. A
partir das informações constantes no capítulo II.2 – Caracterização da
Atividade e no II.5 – Diagnóstico Ambiental, é possível refinar essa área, com
vistas a identificar a área de influência, onde é esperada efetivamente a
ocorrência de impactos ambientais.
Por fim, mas não menos importante, a avaliação de impactos corrobora para
fornecer à sociedade informações técnicas sobre os impactos ambientais do atual
empreendimento, para possibilitar a participação social de forma qualificada no
processo de licenciamento ambiental, sobretudo nas etapas formais de
participação popular, como audiências públicas.
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De acordo com o apresentado no TR, foram estabelecidas as seguintes
definições:
• Impacto ambiental: diferença entre a qualidade de um fator ambiental
antes da incidência de uma ação/matéria/energia em relação à qualidade
deste mesmo fator ambiental durante e/ou após a incidência desta. Este
conceito é complementar à definição apresentada na resolução CONAMA
Nº 01/1986: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as
atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais”.
Segundo Sanchez (2006), o impacto ambiental é o resultado de uma
determinada ação humana ou atividade. Ao identificar os impactos, nota-se
que cada um é associado a um aspecto ambiental e um fator ambiental.
• Aspecto Ambiental: Ação e/ou matéria e/ou energia, associada a qualquer
fase

do

empreendimento

(planejamento,

instalação,

operação

e

desativação), cuja ocorrência resulta em um ou mais impactos ambientais.
• Fator ambiental: “componente do ecossistema” e/ou “componente do
sistema socioeconômico” e/ou “processo ambiental” sobre o qual incide um
impacto.
• Processos ambientais: processos naturais (modificados ou não por ação
antrópica) e sociais que ocorrem na Área de Estudo. Compreendem
processos

geológicos,

geoquímicos,

hidrológicos,

hidroquímicos,

atmosféricos, ecológicos, socioeconômicos, etc.
• Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais: é o processo
multidisciplinar de identificação e previsão das consequências (impactos)
de cada aspecto ambiental do empreendimento, as quais foram
sistematizadas, detalhadas e apresentadas no respectivo capítulo dos
estudos ambientais elaborados no âmbito do processo administrativo de
licenciamento ambiental. Complementarmente, foi considerada a definição
elaborada por Sánchez (2006): “o processo de avaliação de impacto
ambiental é um conjunto de procedimentos concatenados de maneira
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lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade ambiental de projetos,
planos e programas, e fundamentar uma decisão a respeito”.
• Sensibilidade ambiental: medida da susceptibilidade de um fator
ambiental a impactos, de modo geral, e da importância deste fator no
contexto ecossistêmico ou socioeconômico. Portanto, observa-se que a
sensibilidade é intrínseca ao fator ambiental. Dessa forma, não é relativa a
um impacto que incide sobre o fator ambiental. A sensibilidade é avaliada,
qualitativamente, considerando as propriedades e características do fator
ambiental relacionadas à sua resiliência e à sua relevância:
o No ecossistema e/ou bioma do qual é parte.
o Nos processos ambientais.
o Socioeconômica.
o Para conservação da biodiversidade.
o Científica.
No âmbito da socioeconomia a sensibilidade se refere também à
vulnerabilidade social. Um grupo socialmente vulnerável, segundo

a ABNT

(2010), é um grupo de indivíduos que compartilham uma ou várias características
que são a base para discriminação ou circunstâncias adversas sociais,
econômicas, culturais, políticas ou de saúde, e que os priva de meios para gozar
seus direitos ou igualdade de oportunidades. Exemplos de grupos vulneráveis:
mulheres e meninas, pessoas com deficiência, crianças, povos indígenas,
migrantes e trabalhadores migrantes, pessoas discriminadas com base em sua
descendência (inclusive casta), pessoas discriminadas com base em raça, idosos,
pessoas deslocadas, pobres, analfabetos, portadores de HIV-AIDS e grupos
minoritários e religiosos.
• Resiliência ambiental: "É a medida da capacidade dos sistemas
ecológicos absorverem alterações de suas variáveis de estado ou
operacionais e de seus parâmetros e, ainda assim, persistirem. A resiliência
determina a persistência das relações internas do sistema" (HOLLING,
1973). De modo complementar, também pode ser compreendida como “a
capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio após este ter sido
rompido por um distúrbio” (GUNDERSON, 2000). Para cada fator
ambiental, a resiliência foi avaliada considerando-se as relações ecológicas
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e processos ambientais nos quais o fator ambiental em questão foi parte
diretamente envolvida.
• Propriedades cumulativas (de um impacto):

capacidade

de

um

determinado impacto de sobrepor-se, no tempo e/ou no espaço, a outro
impacto (não necessariamente associado ao mesmo empreendimento ou
atividade) que esteja incidindo ou irá incidir sobre o mesmo fator
ambiental. Conforme observado por Sánchez (2006), uma série de
impactos irrelevantes pode resultar em relevante degradação ambiental se
concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo.
• Propriedades sinérgicas (de um impacto): capacidade de um determinado
impacto de potencializar outro(s) impacto(s) (não necessariamente
associado

ao

mesmo

empreendimento

ou

atividade)

e/ou

ser

potencializado por outro(s) impacto(s).
• Propriedades indutoras (de um impacto): capacidade de um impacto de
induzir a ocorrência de outros impactos, sendo que estes somente ocorrem
devido à ocorrência do primeiro.
• Atributo (de um impacto): característica ou propriedade do impacto, foi
utilizado para descrevê-lo ou qualificá-lo (SÁNCHEZ, 2006).
• Diversidade biológica (biodiversidade): a variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro
de espécies, entre espécies e de ecossistemas (CONVENÇÃO SOBRE A
DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 2000).
II.6.1.1.1 – Detalhamento Metodológico e Forma de Apresentação dos
Resultados
A Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais foi dividida em duas
partes, sendo a primeira referente aos impactos que incidem sobre os meios físico
e biótico e a segunda parte referente aos impactos que incidem sobre o meio
socioeconômico. Esta divisão fundamenta-se nas diferenças e semelhanças entre
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as características inerentes de cada meio, e nas formas com que o
empreendimento interage com cada um destes meios.
Em cada uma das partes mencionadas no parágrafo anterior, os impactos do
tipo “efetivo/operacional” e os do tipo “potencial” foram apresentados e
organizados em subitens distintos. Ressalta-se que, com relação aos impactos
“potenciais”, foram identificados e avaliados todos os impactos passíveis de
ocorrer em decorrência de incidentes, acidentes e situações de contingência
operacional, independente de sua probabilidade de ocorrência.
Cada impacto ambiental identificado está associado a um aspecto ambiental
(origem do impacto) e um fator ambiental (componente ambiental que é afetado
pelo impacto). Dessa forma, foram numerados os impactos para cada fase do
empreendimento, referenciados pelas letras “P” (planejamento), “I” (fase de
instalação), “O” (operação) e “D” (desativação).
Em cada um dos itens de cada parte, e para cada fase do empreendimento,
foram descritos, avaliados e interpretados os impactos identificados. A síntese da
relação entre aspecto ambiental, fator ambiental e impacto ambiental é
apresentada no início do item.
Ainda neste item, também foi elaborada uma matriz de interação, sendo
representados no eixo horizontal os fatores ambientais, no vertical os aspectos
ambientais e nas interseções os números dos respectivos impactos identificados.
O objetivo dessa matriz é permitir a visualização rápida dos diferentes impactos
sobre cada fator ambiental e os associados a cada aspecto ambiental do
empreendimento.
Os impactos ambientais são discutidos a partir da seguinte organização:
• Apresentação (número e descrição resumida do impacto);
• Descrição sucinta do aspecto ambiental gerador do impacto;
• Descrição sucinta do modo como o aspecto interfere no fator ambiental em
questão;
• Descrição das medidas mitigadoras a serem adotadas, incluindo uma
avaliação quanto ao seu grau de eficácia;
• Descrição do impacto ambiental, incluindo a avaliação do impacto,
devidamente

justificada,

quanto

aos

seguintes

atributos:

“classe”;

“natureza”; “forma de incidência”; “tempo de incidência”; “abrangência
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espacial”; “duração”; “permanência”; “reversibilidade”; “cumulatividade”;
“frequência” (sendo esse atributo aplicável somente para impactos do tipo
“efetivo/operacional”); “impacto em UC”; “magnitude”; e “importância”;
devendo ser informada, na respectiva justificativa, se há incerteza na
avaliação de algum dos atributos utilizados, indicando quais os atributos, o
nível de incerteza e sua causa.
• Identificação de parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o monitoramento do impacto, incluindo uma avaliação quanto à
necessidade e/ou pertinência de monitoramento. Quando possível e
pertinente, foram identificados os limiares dentro dos quais o impacto
“mantém-se” conforme avaliado;
• Identificação

da

legislação

diretamente

relacionada

ao

impacto

(considerando tanto o aspecto quanto o fator ambiental), assim como os
planos e programas governamentais que também guardam relação direta
com este.
• Conforme disposto no TR, é necessário que os atributos dos impactos
sejam definidos de forma clara e inequívoca, possibilitando que a avaliação
seja elaborada de maneira concisa e consistente. Assim, seguem as
definições adotadas para os atributos:
Classe
• efetivo: quando o impacto tem probabilidade de ocorrência de 100%.
• potencial: quando se trata de um impacto com probabilidade de ocorrência
inferior a 100%.
Natureza
• negativo: quando representa deterioração da qualidade do fator ambiental
afetado;
• positivo: quando representa melhoria da qualidade do fator ambiental
afetado.
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A fim de minimizar o caráter subjetivo desta análise, adotou-se a premissa
que impactos sobre os meios físico ou biótico que representem alterações nas
condições originalmente presentes antes da instalação/operação/desativação do
empreendimento devem, a princípio, ser avaliados como “negativos”.
Impactos sobre o meio socioeconômico que dependam de condições
externas para avaliação de sua natureza, são descritos com esta contingência e
com a indicação dos cenários que caracterizam o impacto como “positivo” ou
“negativo”.
Forma de incidência
• direto: quando os efeitos do aspecto gerador sobre o fator ambiental em
questão decorrem de uma relação direta de causa e efeito;
• indireto: quando seus efeitos sobre o fator ambiental em questão decorrem
de reações sucessivas não diretamente vinculadas ao aspecto ambiental
gerador do impacto.
Tempo de incidência
• imediato: quando os efeitos no fator ambiental em questão se manifestam
durante a ocorrência do aspecto ambiental causador;
• posterior: quando os efeitos no fator ambiental em questão se manifestam
após decorrido um intervalo de tempo da cessação do aspecto ambiental
causador.
Abrangência espacial
• local: quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão estão restritos
em um raio de cinco quilômetros; para o meio socioeconômico a
abrangência espacial é local quando o impacto é restrito a um município;
• regional: quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão ultrapassam
um raio de cinco quilômetros; para o meio socioeconômico a abrangência
espacial é regional quando o impacto afeta mais de um município;
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• suprarregional: quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão
ultrapassam um raio de cinco quilômetros e apresentam caráter nacional,
continental ou global; para o meio socioeconômico a abrangência é
suprarregional quando o impacto afeta mais de um município e apresenta
caráter nacional, continental ou global.
Duração
• imediata: quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm
duração de até cinco anos;
• curta: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão
têm duração de cinco até quinze anos;
• média: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão
têm duração de quinze a trinta anos;
• longa: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão
têm duração superior a trinta anos.
Cabe observar que, não obstantes possíveis incoerências semânticas entre a
nomenclatura dos intervalos e sua efetiva duração, são os mesmos que estão
estabelecidos no decreto nº 6.848/2009 (que regulamenta a compensação
ambiental estabelecida pelo Art. 36 da lei nº 9.985/2000 – SNUC) para o cálculo
do grau de impacto do empreendimento. Ressalta-se que os impactos avaliados
como “cíclicos” ou “intermitentes” (com relação ao atributo “frequência”) tiveram a
“duração” avaliada considerando-se o somatório das durações dos efeitos de
cada ocorrência e, ainda, as propriedades cumulativas e sinérgicas do impacto
entre cada ocorrência.
A duração dos impactos avaliados no presente estudo foi definida em
consonância com os tempos de recuperação (indicativo de resiliência)
estabelecidos e justificados para os CVAs (Componentes de Valor Ambiental) na
AGRA deste EIA.
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Permanência
O atributo de “permanência” é diretamente relacionado ao atributo “duração”.
Os impactos de imediata, curta ou média duração são avaliados como
“temporários”, e os de longa duração são considerados como “permanente”.
Reversibilidade
• reversível: quando existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar
à condições semelhantes as que apresentava antes da incidência do
impacto;
• irreversível: quando a possibilidade do fator ambiental afetado retornar à
condições semelhantes as que apresentava antes da incidência do impacto
não existe ou é desprezível.
Cumulatividade
Na descrição detalhada do impacto foram descritas e analisadas as
interações associadas a cada impacto, considerando: a variedade nas
características dos fatores ambientais sob influência do empreendimento; a
possibilidade de interação com os impactos oriundos de outras atividades e/ou
empreendimentos; e as possibilidades de interação entre os impactos ambientais
e suas consequências para os fatores ambientais afetados. À luz desta análise, o
impacto foi classificado conforme as categorias abaixo descritas, podendo ser
classificado em mais de uma categoria:
• não-cumulativo: nos casos em que o impacto não acumula no tempo ou no
espaço; não induz ou potencializa nenhum outro impacto; não é induzido ou
potencializado por nenhum outro impacto; não apresenta interação de
qualquer natureza com outro (s) impacto (s); e não representa incremento
em ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro
(EUROPEAN COMISSION, 2001);
• cumulativo: nos casos em que o impacto incide sobre um fator ambiental
que seja afetado por outro (s) impacto (s) de forma que haja relevante
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cumulatividade espacial e/ou temporal nos efeitos sobre o fator ambiental
em questão;
• indutor: nos casos que a ocorrência do impacto induza a ocorrência de
outro (s) impacto (s);
• induzido: nos casos em que a ocorrência do impacto seja induzida por outro
impacto;
• sinérgico: nos casos em há potencialização nos efeitos de um ou mais
impactos em decorrência da interação espacial e/ou temporal entre estes.
Frequência
• pontual: quando ocorre uma única vez durante a etapa em questão
(planejamento, instalação, operação ou desativação);
• contínuo: quando ocorre de maneira contínua durante a etapa em questão
(ou durante a maior parte desta);
• cíclico: quando ocorre com intervalos regulares (ou seja, com um período
constante) durante a etapa em questão;
• intermitente: quando ocorre com intervalos irregulares ou imprevisíveis
durante a etapa em questão.
Sempre que possível, na descrição detalhada de cada impacto foi informado:
o momento de ocorrência dos impactos “pontuais” (relativo a uma data ou a um
fator externo identificável); os momentos previstos para início e término dos
impactos “contínuos”; o período (intervalo de tempo entre as ocorrências) dos
impactos “cíclicos”; e o número de ocorrências previstas ou estimadas para os
impactos “intermitentes”, informando também, quando possível, o momento de
cada ocorrência.
Este atributo se aplica somente aos impactos da classe “efetivo/operacional”.
Impacto em UC
Na descrição detalhada do impacto foi indicado se há interferência ou não
sobre as UCs e no subitem específico de avaliação dos impactos sobre as UCs
(II.6.1.5) foi avaliada e descrita sua influência indicando: quais unidades serão
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afetadas; de que forma cada uma será afetada; as consequências previstas para
cada unidade; e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC.
Magnitude
Conceitualmente a Magnitude é definida como a estimativa qualitativa ou
quantitativa do porte ou extensão do impacto (SÁNCHEZ, 2008). É a grandeza de
um impacto em termos absolutos, podendo ser definida como a medida de
alteração de um atributo ambiental. É considerado um dos atributos principais de
um impacto ambiental, podendo ser definida como a medida de alteração nos
valores de um fator ou parâmetro ambiental, ao longo do tempo, em termos
quantitativos ou qualitativos (FISHER & DAVIES, 1973, ENVIRONMENTAL
PROTECTION SERVICE, 1978, apud. SPADOTTO, 2002; MOREIRA, 1985; CCA,
2016).
Nesse sentido, o IBAMA define este atributo como sendo a intensidade da
alteração provocada pelo aspecto ambiental sobre o fator ambiental afetado.
Também pode ser compreendida como a medida da diferença entre a qualidade
do fator ambiental antes da incidência do impacto e durante e/ou após a
incidência deste, devendo ser avaliada, qualitativamente, como “baixa”, “média”
ou “alta” (IBAMA, 2015).
Dentre os atributos considerados para definir a Magnitude destacam-se
Tempo

de

incidência,

Abrangência

espacial,

Duração,

Permanência,

Reversibilidade e Frequência (este apenas para os impactos efetivos). É um
indicativo da severidade do impacto, que será utilizada, juntamente como a
sensibilidade do fator ambiental afetado para definir a importância do impacto.
Para o Meio Físico o conceito de magnitude abrange alterações nas
características hidrodinâmicas, sedimentológicas, bem como nas concentrações
dos elementos orgânicos e inorgânicos na água, no sedimento e no ar. Desta
forma, a magnitude de um impacto no Meio Físico pode ser classificada como:
• Magnitude Baixa: quando se espera uma alteração da qualidade do fator
ambiental pouco perceptível através de medições tradicionais.
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• Magnitude Média: quando se espera uma alteração nas características
hidrodinâmicas ou sedimentológicas perceptível através de medições
tradicionais. No que tange aos aspectos químicos, quando for esperada
uma alteração nas concentrações dos elementos orgânicos e inorgânicos
na água, no sedimento ou no ar.
• Magnitude Alta: quando se espera uma alteração expressiva nas
características hidrodinâmicas ou sedimentológicas. Ou quando for
esperada uma alteração drástica nas concentrações dos elementos
orgânicos e inorgânicos na água, no sedimento ou no ar.

No meio biótico, para a classificação da Magnitude do impacto nas classes
baixa, média e alta, adotou-se o critério abaixo, modificado a partir do adotado
pela Camara Federal de Compensação Ambiental (CCA, 2016):
• Baixa magnitude - mínima severidade do impacto sobre o fator ambiental
refletida pela sua duração, permanência, reversibilidade e frequência.
• Média magnitude – severidade intermediária do impacto ambiental sobre o
fator ambiental, refletida pela sua duração, permanência, reversibilidade e
frequência.
• Alta magnitude – severidade elevada do impacto ambiental sobre o fator
ambiental refletida pela sua duração, permanência, reversibilidade e
frequência.
No Meio Socioeconômico o conceito utilizado para classificar a magnitude
abrange as modificações que podem ocorrer sobre as populações afetadas
(comunidades locais, sociedade civil organizada, órgão públicos, dentre outros).
Considerou-se possíveis alterações na dinâmica das atividades econômicas
por setores de serviços, no uso e ocupação do solo e geração de conflitos de
interesse econômico, social e ambiental.
Considera-se

as

possíveis

alterações

decorrentes

do

planejamento,

implantação, operação e desativação do Projeto Etapa 3 sobre os fatores sociais
(atividade pesqueira artesanal e geração de renda e emprego por exemplo). Com
o intuito de nortear as análises atribuem-se os seguintes critérios à avaliação da
magnitude dos impactos sobre este meio:
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• Magnitude Baixa: a magnitude é baixa quando se espera que a alteração
decorrente das atividades do empreendimento afete a realização de
atividades sociais, econômicas e culturais num grau que não implique em
alteração no modo de vida do grupo social afetado.
• Magnitude Média: a magnitude é média quando se espera que a alteração
decorrente das atividades do empreendimento afete a realização das
atividades sociais, econômicas e culturais num grau que implique em
alteração significativa no modo de vida do grupo social afetado.
• Magnitude Alta: a magnitude é alta quando se espera que a alteração
decorrente das atividades do empreendimento afete a realização das
atividades

sociais,

econômicas

e

culturais

num

grau

que

altere

completamente o modo de vida do grupo social afetado.
Importância
A interpretação da importância de cada impacto pode ser considerada como a
etapa crucial do processo de avaliação de impactos ambientais, o que é
largamente reconhecido (LAWRENCE, 2007). Esta etapa corresponde a um juízo
da relevância do impacto, o que pode ser entendido como interpretar a relação
entre: a alteração no fator ambiental, representada pela magnitude do impacto; a
relevância deste fator ambiental no nível de ecossistema/bioma e no nível
socioeconômico; e as consequências da ocorrência do impacto. A importância é
interpretada por meio da conjugação entre a magnitude do impacto e a
sensibilidade do fator ambiental afetado, conforme demonstrado no quadro a
seguir:

Quadro II.6.1.1.1-1 – Avaliação da importância do impacto.
Sensibilidade
Ambiental

Magnitude
Baixa

Média

Alta

Baixa

Pequena

Média

Média

Média

Média

Média

Grande

Alta

Média

Grande

Grande
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Quanto à sensibilidade do fator ambiental, esta é avaliada de forma
qualitativa como “baixa”, “média” ou “alta”, de acordo com as especificidades,
propriedades e condições do fator ambiental. Também é considerada a função e
relevância do fator ambiental nos processos ambientais dos quais é parte. A
seguir, são apresentados os fatores ambientais considerados para este estudo:
• No Meio Físico:
o Sedimento
o Água oceânica
o Água costeira
o Clima
o Ar
• No Meio Biótico:
o Comunidade bentônica
o Comunidade planctônica
o Nécton
o Aves marinhas
o Biota marinha
o Costões rochosos
o Praias arenosas
o Manguezais
o Marismas
• No meio socioeconômico:
o População
o Infraestrutura de Serviços Essenciais
o Dinâmica Econômica
o Infraestrutura de Transportes
o Atividade Pesqueira Industrial
o Atividade Pesqueira Artesanal
o Atividade de Navegação
o Uso e Ocupação do Solo
o Atividade Turística
o Conhecimento Técnico-Científico
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Em cada capítulo, para cada etapa do empreendimento, os resultados da
avaliação de cada impacto identificado foram sistematizados na forma de uma
matriz de impactos, contemplando os aspectos ambientais, os fatores ambientais,
os impactos e suas respectivas avaliações em relação aos seguintes atributos:
“natureza”; “forma de incidência”; “tempo de incidência”; “abrangência espacial”;
“duração”, “permanência”; “reversibilidade”; “cumulatividade”; “impacto em UC”
(indicando apenas se causa impacto em Unidades de Conservação ou não);
“magnitude”; e “Importância”. Nos capítulos dedicados aos impactos do tipo
“efetivo/operacional”, na referida matriz, também foi avaliado o atributo de
“frequência”.
A partir da identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes das
atividades do Projeto Etapa 3, a equipe multidisciplinar propôe ações que visam à
redução ou eliminação dos impactos negativos e também ações objetivando a
maximização dos impactos positivos.
Além da apresentação das medidas mitigadoras e potencializadoras, este
subitem contempla ações que serão parte dos planos/programas e projetos
ambientais a serem apresentados no capítulo II.7 – Medidas Mitigadoras e
Compensatórias, os quais visam a implantação das medidas mitigadoras e
corretivas, de controle e monitoramento, bem como o acompanhamento e
avaliação da eficácia dessas medidas propostas para a redução ou maximização
dos impactos. Para os impactos classificados como de Importância pequena não
são propostas medidas mitigadoras.
Sempre que possível, associa-se ao impacto uma ou mais medidas, sejam
elas mitigadoras, potencializadoras ou de monitoramento e controle, conforme
definições apresentadas no Quadro II.6.1.1.1-2.
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Quadro II.6.1.1.1-2 – Resumo de classificação das medidas.
CLASSIFICAÇÃO
DAS MEDIDAS
Preventiva

Medida que tem como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se
apresentam com potencial para causar prejuízos aos itens ambientais destacados
nos meios físico, biótico e socioeconômico. Este tipo de medida procura anteceder a
ocorrência do impacto negativo.

Corretiva

DEFINIÇÃO

Consiste em uma medida que visa restabelecer a situação anterior à ocorrência de
um evento adverso sobre o item ambiental destacado nos meios físico, biótico e
socioeconômico, através de ações de controle ou da eliminação/controle do fato
gerador do impacto.

Mitigadora

Potencializadora
Compensatória

Controle e
Monitoramento

Consiste em uma medida que visa otimizar ou maximizar o efeito de um impacto
positivo decorrente, direta ou indiretamente, da implantação do empreendimento.
Consiste em uma medida que procura repor bens socioambientais perdidos em
decorrência de ações diretas ou indiretas do empreendimento.
A finalidade do monitoramento é constatar com a ajuda de indicadores pré-definidos,
se os impactos previstos no EIA se manifestam na prática e verificar se
as atividades do empreendimento ocorrem dentro de critérios aceitáveis de
desempenho, atendendo
a padrões legais e condicionantes das licenças. Servirá de subsídio para
proposição de mitigação.

Fonte: Sanchez, 2008 (adaptado).

Além da classificação das medidas quanto às suas categorias, elas podem
ser separadas em função do grau de resolução (eficácia) que apresentam, de
maneira a causar alterações nos efeitos de cada impacto.
A eficiência das medidas pode ser classificada em três níveis: alto, médio e
baixo. É necessário distinguir a classificação entre as medidas mitigadoras e
potencializadoras. Desse modo, a classificação das medidas, quanto à sua
eficiência é apresentada no Quadro II.6.1.1.1-3.

Quadro II.6.1.1.1-3 – Grau de eficácia das medidas.
Grau de
Resolução
Alto
Médio
Baixo

Tipo de Medida
Medida Mitigadora

Medida Potencializadora

A medida anula o impacto ou favorece uma
redução relevante na avaliação final do impacto
negativo
A medida provoca redução parcial dos efeitos do
impacto negativo
A medida provoca redução pouco relevante dos
efeitos do impacto negativo

A medida provoca relevante aumento
dos efeitos do impacto positivo
A medida provoca aumento parcial dos
efeitos do impacto positivo
A medida provoca aumento pouco
relevante do impacto positivo

Fonte: PETROBRAS/ICF, 2010 (adaptado).
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No presente estudo, as medidas mitigadoras propostas foram baseadas na
previsão de eventos adversos (efetivos e potenciais) sobre os fatores ambientais
destacados, tendo por objetivo a atenuação ou eliminação de tais eventos ou o
efetivo controle e monitoramento de seus efeitos. As medidas potencializadoras
propostas

visam

maximizar

os

efeitos

positivos

relacionados

aos

empreendimentos do Projeto Etapa 3.
Em cada capítulo, foi apresentada uma síntese dos impactos por fator
ambiental, indicando seu estado de qualidade atual, as possíveis interações entre
os diferentes impactos (incidindo sobre o mesmo fator ambiental) e as tendências,
com relação à qualidade do fator, em decorrência da efetivação do
empreendimento e comparando-as com as tendências em um cenário de não
efetivação do empreendimento.
Ao final da segunda parte (relativa aos impactos no meio socioeconômico), no
subitem II.6.1.4.4, foi apresentada uma avaliação da distribuição dos ônus e
benefícios sociais do empreendimento ou atividade, fundamentada na própria
avaliação de impactos ambientais. No subitem II.6.1.5 foram sintetizados os
impactos previstos sobre as Unidades de Conservação, fundamentado na análise
qualiquantitativa dos impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico das
Unidades de Conservação.
Quando pertinente, são apresentadas as dificuldades e condições adversas
encontradas para a avaliação de impactos ambientais.
II.6.1.2 – Descrição dos Aspectos Ambientais
O Quadro II.6.1.2-1 apresenta os aspectos ambientais considerados para os
meios físico, biótico e socioeconômico associados aos impactos efetivos,
enquanto que o Quadro II.6.1.2-2 relaciona os aspectos ambientais associados
aos impactos potenciais. A seguir, esses aspectos ambientais são descritos
resumidamente com base nas informações apresentadas no capítulo II.2 –
Caracterização da Atividade.
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Quadro II.6.1.2-1 – Aspectos ambientais considerados para os meios físico, biótico e
socioeconômico associados aos impactos efetivos.
Aspecto Ambiental

Meio
Físico/Biótico

Pré-Ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta

X

Instalação dos Sistemas de Coleta e Escoamento

X

Meio
Socioeconômico

Trânsito de embarcações de apoio

X

Geração de ruídos

X

Geração de luminosidade

X

Descarte do efluente de teste estanqueidade

X

Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares

X

Descarte de água produzida

X

Descarte de efluente de unidade de remoção de sulfato

X

Presença dos FPSOs e equipamentos submarinos

X

Emissões atmosféricas

X

Remoção das estruturas submarinas

X

X*

Divulgação do empreendimento

X

Demanda por mão de obra

X

Demanda/Aquisição de bens e serviços

X

Geração de resíduos sólidos

X

Tráfego aéreo

X

Pagamento de royalties e participação especial

X

*Apenas presença de FPSOs.

Quadro II.6.1.2-2 – Aspectos ambientais considerados para os meios físico, biótico e
socioeconômico associados aos impactos potenciais.
Aspecto Ambiental

Meio
Físico/Biótico

Meio
Socioeconômico

Vazamento acidental de produtos químicos no mar

X

Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar

X

X

Trânsito de embarcações de apoio

X

X

Transporte dos FPSOs

X

II.6.1.2.1 – Meios Físico e Biótico

I) Trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
O trânsito das embarcações desde o litoral até a área das atividades do
Projeto Etapa 3 ocorre durante as fases de instalação, operação e desativação.
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A partir das bases de apoio marítimas previstas em todas as fases do Projeto
Etapa 3, foi analisado no capítulo II.4 – Área de Estudo que a maior parte das
embarcações utilizará o complexo portuário do Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ).
Com isso a área de maior densidade de navegação ocorre entre o PPSBS e a
Baía de Guanabara.
Durante a instalação são utilizadas embarcações de apoio para as seguintes
finalidades: transporte de cargas, suprimentos e estruturas submarinas. Não se
espera que o número de viagens seja superior a 10 embarcações a cada 10 dias.
Na fase de operação esse aspecto ambiental está relacionado com as
embarcações

de

apoio

para

transporte

de

cargas

ou

suprimentos.

Ocasionalmente, pode ocorrer o trânsito de embarcações para manutenção das
unidades. Além dos empreendimentos do Projeto Etapa 3, as embarcações estão
planejadas para atender unidades relacionadas a outras atividades na Bacia de
Santos. Ressalta-se que o número de viagens esperado é inferior a 10 viagens a
cada 10 dias para atendimento aos empreendimentos na Bacia de Santos.
Apesar de acomodar várias atividades marítimas, de vários setores, no
decorrer de longo período, em estudo recente (fevereiro de 2016) realizado pelo
Centro de Pesquisas Leopoldo A. Miguez de Mello da PETROBRAS (CENPES),
não foram encontrados registros de coral-sol em nenhuma das 20 estações
investigadas tanto em ambientes naturais quanto artificiais.
II)

Pré-Ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento

Este aspecto ambiental consiste no lançamento de âncoras no sedimento
marinho através de estacas torpedo, estando associado a fase de instalação do
Projeto Estapa 3. Mesmo fazendo parte da instalação dos empreendimentos, é
importante tratar separadamente este aspecto do instalação dos sistemas de
coleta e escoamento, para melhor entendimento dos impactos ambientais
relacionados a esses fatores.
Conforme apresentado no subitem II.2.4.6.1, o TLD e SPAs serão realizados
pelo FPSO Cidade de São Vicente, com ancoragem do tipo Turret (com sete
linhas de ancoragem).
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Os demais FPSOs estão projetados para apresentar um sistema de
ancoragem do tipo spread mooring. A ancoragem com spread mooring tem 24
(vinte e quatro) linhas de ancoragem distribuídas em 04 (quatro) clusters.
As linhas flexíveis (produção, injeção, serviço e umbilical) são ancoradas
através de estacas torpedos menores, cujo processo de ancoragem é mais
simples. Considerando que o número de linhas a serem instaladas é proporcional
ao número de poços, o TLD e SPAs a serem realizados com o Cidade de São
Vicente e o Piloto de Júpiter lançam menos estacas que o Piloto de Libra e DPs.
Para lançamento da estaca torpedo a estaca é descida até uma profundidade
calculada, quando então o sistema é liberado caindo por gravidade, cravando no
solo marinho.
As estacas torpedo têm 0,76 m de diâmetro e 0,75 cm da aleta e que são
necessárias 24 torpedos por FPSO e um torpedo por linha, ou seja, 60 por Piloto
de longa duração ou DP. Extrapolando e considerando um metro de raio por
torpedo, cada projeto tem de 80 m de raio, considerando os 13 projetos, soma-se
cerca de 1 km de raio.
O lançamento das estacas torpedo duram em média 14 dias para projetos
com o FPSO Cidade de São Vicente e 56 dias para os Pilotos e DPs.
Quanto a duração do aspecto, esta atividade está associada principalmente a
fixação do FPSO e interligação dos primeiros poços. Considerando o início do
primeiro projeto em 2018 e o último em 2023, são estimados cinco anos de
duração deste aspecto.
III) Instalação dos sistemas de coleta e escoamento
Este aspecto ambiental está associado à instalação das linhas, equipamentos
submarinos e gasodutos correspondendo à fase de instalação do Projeto Etapa 3.
As atividades de TLD e SPAs envolvem a conexão a um único poço,
enquanto que para o Piloto de Júpiter a conexão ocorre a dois poços, o que limita
a quantidade de estruturas fixadas no fundo marinho.
Para os DPs e Piloto de Longa Duração o número de poços por projeto está
descrito na seção II.2.1, assim as áreas submetidas a instalação de sistemas de
Coleta e Escoamento nos DPs e PLDs são maiores.
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No capítulo II.2 – Caracterização da atividade, são apresentados os
arranjos submarinos

dos empreendimentos do Projeto Etapa 3. De forma

conservativa, foram calculadas as áreas a serem ocupadas pelas estruturas
submarinas considerando um raio de 5 km por projeto (ou 80 km²). Ao se
espacializar os arranjos de todos os DPs, considerando a intersecção entre as
instalações de diferentes unidades de produção, tem-se um cenário ampliado com
a incorporação de todas as áreas, sendo assim são considerados 960 km².
A instalação de cada linha de cada poço por DP tem duração de cerca de 20
dias. Com isso, considerando-se até 18 poços e que serão instaladas três linhas
por poço, estima-se que o tempo de instalação por DP seja cerca de 36 meses.
Esse período de instalação distribui-se de forma intermitente ao longo do projeto,
podendo ocorrer concomitantemente em mais de um DP.
Para avaliação da duração desta atividade, na avaliação de cada impacto são
considerados quatro anos de operação do TLD e SPAs, pois serão operados com
dois FPSOs em pararelo com três anos para cada e um ano do Piloto de Curta
Duração. Para o Piloto de Longa Duração e DPs foi considerado entre cinco e
quinze anos para instalação das linhas.
IV) Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento
A presença do FPSO e equipamentos submarinos está associada apenas à
fase de operação do Projeto Etapa 3. Os FPSOs e seu arranjo submarino e
interferem em toda coluna d’água, da superfície ao sedimento marinho.
A interação com a superfície ocorre através da presença do próprio FPSO
com a avifauna e biota marinha. Em relação a coluna d’água, a interação com a
biota marinha ocorre através da presença dos risers e linhas que conectam os
equipamentos submarinos ao FPSO. As diversas estruturas e equipamentos
como linhas de produção, de injeção de água e gás, de serviço, umbilicais de
controle, manifolds e gasodutos de exportação interagem localmente com o
sedimento e biota marinha, especialmente a comunidade bentônica.
Conforme descrito nos aspectos ambientais Instalação dos sistemas de
coleta e escoamento e Remoção das estruturas, de forma conservativa, foi
estimada a área ocupada por cada arranjo submarino, sendo estimadas as
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estruturas e equipamentos num raio de 5 km, que equivale a cerca de 80 km².
Conforme descrito anteriormente, é considerada uma área de 1040 km²,
considerando um Piloto de longa duração e 11 DPs.
Em relação à área na superfície ocupada pelo FPSO teórico, que neste
projeto é o maior, a área máxima é de aproximadamente 22.000 m². Na fase de
instalação, os impactos gerados pelo FPSO e sistemas de coleta e escoamento
estão associados aos Aspectos Geração de Luminosidade, Geração de Ruídos e
Descarte de Efluentes Sanitários.
V)

Geração de ruído

Este aspecto ambiental está associado a ruídos que ocorrerão durante as
fases de instalação, operação e desativação de todas as atividades do Projeto
Etapa 3 provenientes dos FPSOs e das embarcações de apoio.
As atividades de perfuração, produção, instalação, inspeção e intervenção,
com inúmeras embarcações especializadas de posicionamento dinâmico (DP),
com embarcações de apoio e com equipamentos submarinos de produção,
acarretam um aumento do ruído

ambiente nas proximidades dos campos

(HECKMAN, 1977; GENESYS, 2010; MACHADO, 2011; ROLLAND et. al., 2012).
Durante a fase de operação, o motor do FPSO não estará em funcionamento,
portanto não são esperados ruídos provenientes das hélices, sendo provenientes
do próprio maquinário do FPSO e das embarcações de apoio.
Outras fontes de ruído estão presentes dentro das embarcações, como é o
caso de compressores e geradores. Estes sons são geralmente transmitidos
como sons contínuos de banda larga através dos cascos das embarcações
(SAKHALIN ENERGY, 2003).
No caso do Projeto Etapa 3, haverá diversos tipos de embarcações que
prestarão apoio às atividades, responsáveis por auxiliar na instalação destas,
assim como abastecer os FPSOs com os suprimentos necessários (alimentação,
combustível, equipamentos, produtos químicos, etc.) e encaminhar os resíduos
gerados até as bases de apoio.
As atividades offshore, como o TLD, SPAs, Pilotos e DPs, nas fases de
comissionamento e desativação geram ruídos (sons de baixa frequência e altos
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decibéis) que podem se propagar em um raio da ordem de centenas de
quilômetros (GORDON et. al., 1998 apud. SIMMONDS et. al., 2004). Projetos de
monitoramento acústico, recentemente implantados pela PETROBRAS, trarão
informações mais precisas e locais sobre as reais dimensões do ruído gerado
pela atividade.
Para fase de instalação é considerado o mesmo período da pré-ancoragem,
sendo período inferior a cinco anos para TLD, SPAs, Pilotos e DPs.
Em relação à duração, foram considerados quatro anos de operação do TLD
e SPAs e Piloto de curta duração, pois serão operados com dois FPSOs em
pararelo com três anos para cada, além de um ano do Piloto de curta duração.
Para o Piloto de longa duração e DPs foi considerado 30 anos de operação.
VI) Geração de luminosidade
Um dos aspectos a serem considerados no Etapa 3 é a geração de
luminosidade artificial do FPSO e das embarcações de apoio sobre o meio
ambiente. As embarcações de apoio também são capazes de interferir com a
biota, mas em menor intensidade do que os FPSOs.
Durante a fase de instalação e desinstalação esta luminosidade é gerada
pelas embarcações de apoio. A luminosidade gerada pelos FPSOs ocorre apenas
entre duas e quatro semanas, que é período da amarração do FPSO às ancoras e
nas linhas dos poços.
Durante a operação esse aspecto é maior, pois inclui o tempo da operação do
empreendimento, que varia de seis meses no TLD, SPAs a cerca de 30 anos nos
projetos de Piloto de Longa Duração e DP. Além da iluminação artificial do FPSO,
na fase de operação é considerada a geração de luminosidade do flare em função
da queima de gás. Esta queima ocorre durante toda operação para o TLD, SPAs
e Piloto de Curta Duração e durante o comissionamento para Piloto de Libra e
DPs.
Para fase de instalação é considerado o mesmo período da pré-ancoragem,
sendo período inferior a cinco anos para TLD, SPAs, Pilotos e DPs.
Em relação a duração, foram considerados quatro anos de operação do TLD
e SPAs, pois serão operados com dois FPSOs em pararelo com três anos para
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cada e um ano do Piloto de curta duração. Para o Piloto de longa duração e DPs
foi considerado 30 anos de operação.

VII) Descarte do efluente do teste de estanqueidade
O teste de estanqueidade é realizado em linhas de coleta e escoamento no
Piloto de longa duração e DPs com o objetivo de garantir a integridade destes,
detectando possíveis fissuras estruturais ou falhas ocorridas durante a
instalação/conexão das linhas e gasodutos.
Para as linhas flexíveis, normalmente são feitos testes a bordo das
embarcações de instalação e, após instaladas são realizados novos testes, que
são realizados preferencialmente com água, no entanto uma das opções de teste
é à base de fluoresceína. Para este teste são gerados em torno de 200 m³ de
efluente por linha.
O maior gasoduto (Lula Sul 3) possui 20,4 km de extensão e 9,13” de
diâmetro interno, totalizando volume de aproximadamente 860 m3, sendo este o
maior volume de descarte do efluente contendo fluoresceína previsto para
gasodutos.
Para o teste de estanqueidade é utilizada uma solução de água do mar com
corante orgânico a base de fluoresceína a 20% (Fluorene R2) em uma
concentração de 40 ppm. O fluorene é uma substância não iônica, solúvel em
água, biodegradável. Os ensaios ecotoxicológicos são apresentados no subitem
II.2.4.13 referente à caracterização dos efluentes (apresentados na íntegra no
Anexo II.2.4-3). Destaca-se que no ponto de desalagamento, a concentração de
Fluorene R2 no efluente (i.e. 40 mg/L) já é inferior à CENO de 200 mg/L obtida
nos testes de ecotoxicidade realizados em laboratório, não sendo aplicado o
conceito de zona de mistura relativa à toxicidade crônica para este efluente,
tampouco realizada uma modelagem específica.
Depois de concluído o teste de estanqueidade, o fluido será descartado no
mar por uma das duas extremidades do trecho de linha e/ou gasoduto .
O desalagamento é realizado durante a execução da operação de secagem.
As operações de secagem podem ser realizadas através da passagem de plugs
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de glicol (Monoetilenoglicol – MEG) separados por pigs, ao longo de toda a
extensão do duto ou pela utilização de pigs bombeados com ar seco. À medida
que estes pigs avançam promovendo a secagem do duto tem-se o
desalagamento do fluido de TH. Os plugs de glicol serão recolhidos na
embarcação, não sendo previsto o descarte de MEG no mar.
O descarte do fluido do teste de estanqueidade está previsto para ocorrer
próximo ao substrato marinho, na extremidade mais profunda das linhas e dos
gasodutos. Considerando a baixa toxicidade, o ponto de lançamento e o fato de
ser um evento pontual e localizado, não são considerados impactos sobre os
fatores ambientais do meio biótico (necton, plâncton e aves marinhas) .
VIII) Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares
Durante as atividades a serem desenvolvidas no Projeto Etapa 3, tanto em
fase de instalação, operação e desativação, as embarcações de apoio
(instalação, suprimentos e operações de alívio) e as unidades de produção geram
efluentes sanitários e resíduos alimentares, que são lançados ao mar,
posteriormente ao tratamento adequado, quando necessário.
Para instalação e desativação é considerado apenas o descarte dos efluentes
sanitários e resíduos alimentares gerados pelas embarcações de apoio. O FPSO
não é considerado, pois ao longo de toda fase de instalação do projeto, o FPSO
permanece na locação antes de iniciar a operação por até um mês, os demais
meses o FPSO está no estaleiro ou em área de ancoragem, onde é limitado o
descarte. Na fase de operação são consideradas as embarcações e os FPSOs.
Para estes descartes de resíduos e efluentes serão consideradas a
Convenção MARPOL 73/78 (que versa sobre convenção internacional para a
prevenção da poluição por navios) e a NT IBAMA 01/11 (que versa sobre a
implementação do Projeto de Controle da Poluição – PCP, exigido nos processos
de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e
produção de petróleo e gás).
Assim, os resíduos orgânicos alimentares devem ser triturados em partículas
com tamanho inferior a 25 mm, sendo descartado a partir de 12 mn da costa para
FPSOs e a partir de 3 mn para embarcações de apoio.
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Quanto ao descarte dos efluentes sanitários e águas servidas, varia em
função do tipo de Unidade Marítima ou embarcação:
• FPSOs: só podem ser descartados após tratamento e a partir de 3 mn.
• Embarcações de apoio com tripulação superior a 15 pessoas e
“continuadas” (embarcações lançadoras de linhas, lançadoras de âncoras,
apoio a ROV e apoio a mergulho): após passagem por sistema de
tratamento, os efluentes podem ser descartados entre três e 12 milhas
náuticas da costa. Sem tratamento, o descarte só poderá ocorrer após 12
milhas náuticas da costa, desde que a embarcação esteja em movimento.
• Embarcações de apoio com tripulação inferior a 15 pessoas: sem restrição.
Destaca-se que os FPSOs do Projeto Etapa 3 estão a mais de 170 km da
costa (ou 92 mn) e que o trânsito das embarcações de apoio ocorre
principalmente entre o PPSBS e Baía de Guanabara.
Considerando-se que o descarte deste efluente sem tratamento não ocorrerá
em distância menor que 12 milhas náuticas da costa, este aspecto não foi
considerado para o fator “águas costeiras”.
Para este impacto foram considerados que o efluente é dispersado por
poucos metros ao redor de cada FPSO e das embarcações de apoio, mesmo na
área de navegação entre a Baía de Guanabara e o Pólo Pré-Sal da Bacia de
Santos, em distâncias superiores a 12 milhas náuticas.
Para fase de instalação é considerado o mesmo período da pré-ancoragem,
sendo período inferior a cinco anos para TLD, SPAs, Pilotos e DPs.
Em relação a duração, foram considerados quatro anos de operação do TLD
e SPAs, pois serão operados com dois FPSOs em pararelo com três anos para
cada e um ano do Piloto de curta duração. Para o Piloto de longa duração e DPs
foi considerado 30 anos de operação.
IX) Descarte de água produzida
A água produzida é composta primariamente pela água de formação, ou seja,
água naturalmente associada ao petróleo. Essa água é descartada pelos FPSOs,
no caso dos empreendimentos do Pré-Sal, cerca de dois anos após início da
operação. Apresentam uma grande variedade de produtos químicos a ela
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associados, os quais são adicionados durante o processamento do petróleo
(WASHBURN et. al., 1999 apud. GUERRA, 2009).
A caracterização físico-química e ecotoxicológica da água produzida e
produtos químicos associados é apresentada no capítulo II.2 – Caracterização
da Atividade. Não está prevista a geração de água produzida em nenhum dos
TLD, SPAs e Piloto de curta duração. Portanto, este aspecto ambiental está
associado à atividade do Piloto de longa duração e dos DPs.
Toda água produzida na planta de processo será encaminhada para um
sistema de tratamento que visa essencialmente à diminuição do teor de óleos e
graxas, utilizando-se para isso um sistema de tratamento.
O tratamento, descarte e monitoramento da água produzida seguirá o
preconizado pela Resolução CONAMA n° 393/07, devendo ser descartada com a
concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L
e com valor máximo diário de 42 mg/L. Este descarte será monitorado
continuamente por um sensor de Teor de Óleo e Graxas (TOG) localizado na
linha de descarte, que interrompe o lançamento caso o efluente esteja fora de
especificação. Nesse caso contingencial, a água desenquadrada é enviada para o
tanque de slop sujo, com tempo de residência suficiente para garantir que o teor
de óleos e graxas (TOG) seja enquadrado como água oleosa, cujo descarte para
o mar apresenta TOG inferior a 15 ppm, conforme determinação MARPOL 73/78
e a NT IBAMA 01/11.
O efluente normal do tanque de slop é oriundo das águas de lavagem da
planta industrial, da área de armazenamento de insumos combustíveis e do setor
de lavagem de peças e equipamentos, além de águas pluviais, que incidem sobre
estas áreas, podendo carrear resíduos oleosos.
Para fins de caracterização do aspecto ambiental foi elaborada uma
modelagem de dispersão de água produzida. Visto que os FPSOs estão em fase
de planejamento e suas especificações não são definitivas, foi utilizada a
configuração mais comum nos últimos FPSOs em operação no PPSBS e o maior
volume descartado previsto, ou seja, a capacidade da planta de processo do
FPSO teórico com 24.000 m³/d. Assim o resultado será extrapolado para os
demais FPSOs e, no momento do requerimento da Licença de Operação do Piloto
de longa duração e de cada DP, será apresentada uma modelagem específica. A
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composição do efluente foi baseada nos dados do FPSO Cidade de Angra dos
Reis,

primeiro

projeto

do

PPSBS

a

descartar

água

produzida.

Conforme observado nos resultados da modelagem no Anexo II.6.2-2, os
resultados mostram que a diluição da pluma no campo distante é efetiva, com
diluições próximas de 1000 vezes a distâncias próximas a 100 m e que as plumas
se mantém entre 20 e 25 metros de profundidade.
Estes resultados mostram ainda que, dentro do campo próximo, a diluição
mínima alcançada foi de 79,2 vezes no inverno. Este quadro mostra ainda que a
profundidade máxima obtida ao final do campo próximo foi de 22,7 m no outono e
comprimento máximo de 83,7 m no verão.
X)

Descarte do efluente da unidade de remoção de sulfato

A água utilizada no sistema de tratamento da água de injeção será captada
do mar através de bombas de captação e passará pelo processo de
dessulfatação para a redução do teor de sulfatos. Como não há injeção de água
nas atividades de TLD, SPAs e Piloto de Júpiter, os efluentes da Unidade
Removedora de Sulfatos – URS são aplicáveis somente para o Piloto de Libra e
DPs.
A URS gera dois tipos de efluentes: o efluente regular da URS e o efluente da
limpeza das membranas. O rejeito regular é constituído de água do mar
concentrada de íons bivalentes comuns à água do mar natural, além de produtos
químicos, tais como inibidor de incrustação, sequestrante de cloro e biocida,
conforme apresentado no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade.
Para analisar o impacto do descarte de todos os projetos Piloto e DP do
Projeto Etapa 3, foi realizada uma modelagem do efluente regular da URS,
considerando o pior caso, extrapolando o resultado para coordenada dos demais
FPSOs. Visto que os FPSOs estão em fase de planejamento e suas
especificações não são definitivas, para realização da modelagem foi utilizada a
configuração esperada para o FPSO teórico, que tem a maior capacidade e
injeção, sendo planta de processamento semelhante ao FPSO Cidade de Itaguaí
(Etapa 2). De acordo com o subitem II.2.4.11 – Efluentes Gerados durante a
Operação das Unidades de Produção, o volume máximo do rejeito da URS a
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ser descartado por unidade é de 13.990 m³/d ou 582,92 m³/h e a composição do
efluente é semelhante aos demais projetos do PPSBS.
Destaca-se que a operação contínua da URS resulta no acúmulo de
impurezas nas membranas, com isso, para sua limpeza são utilizadas soluções
ácidas e alcalinas. Inicialmente a operação de limpeza poderá ocorrer de uma a
duas vezes por mês. Após cerca de 12 meses de operação, se considerado
nenhum imprevisto, a limpeza ocorrerá trimestralmente. O descarte do efluente da
lavagem é adicionado ao efluente regular de um trem da URS, para lançamento
no corpo receptor, por cerca de 90 min, com uma vazão resultante de 326,5 m3/h.
Este descarte do efluente da limpeza das membranas da URS também foi
modelado para apoiar a avaliação deste impacto.
Para avaliar o impacto do efluente da URS foi modelado o descarte de
efluente da URS a partir do FPSO de Sépia. Foram realizadas simulações
utilizando a vazão total de 13.990,0 m³/dia (i.e. 582,92 m3/h) de efluente. O
lançamento é realizado entre 1,0 e 12,0 m abaixo da linha d’água, em função do
calado da unidade, por uma tubulação com 0,6604 m de diâmetro, com orientação
horizontal.
A URS do FPSO de Sépia é composta por dois trens de tratamento, com três
bancos de membranas em cada um. O sistema de limpeza das membranas do
FPSO de Sépia foi dimensionado para realizar a limpeza de um trem de cada vez,
ou seja, durante a limpeza de um trem o outro continua operando normalmente.
O processo de lavagem de cada um destes bancos ocorre em cinco etapas,
das quais duas correspondem à lavagem das membranas com produtos
químicos. A lavagem de cada trem dura, aproximadamente, 62 horas, sendo que
o lançamento dos efluentes com produtos químicos dura 90 minutos para cada
produto, com 10 horas de intervalo entre os dois descartes. Todo o processo (i.e.
início da limpeza alcalina) é repetido 49 h após o último descarte.
O efluente da lavagem membranas é descartado com uma vazão de 35 m3/h
de efluente de limpeza que são incorporados ao efluente do trem de membranas
em operação do FPSO (291,46 m3/h) com um volume resultante de 489,69 m3
após um descarte realizado por 90 min (326,46 m3/h).
As características do efluente fornecidas pela PETROBRAS, os produtos de
limpeza correspondem a uma solução aquosa com uma concentração de 1%
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(produto ácido) a 2% (produto alcalino) em cada uma das etapas do processo de
lavagem das membranas.
Os resultados das simulações numéricas são apresentados em duas fases de
diluição: campo próximo e campo distante.
A Tabela II.6.1.2.1-1 mostra os resultados das simulações no campo próximo
de lançamento de efluentes da URS, contemplando a diluição, comprimento,
espessura, largura e profundidade da pluma gerada.
Tabela II.6.1.2.1-1 – Resultados das simulações de campo próximo para o lançamento
de efluentes da URS a partir do FPSO de Sépia.
EFLUENTE DA URS
PARÂMETROS
PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Diluição no final do campo próximo

91,4

188,1

146,4

149,1

Comprimento do campo próximo (m)

23,0

66,4

47,8

51,1

Espessura máxima da pluma (m)

9,6

11,3

13,0

12,3

Espessura final da pluma (m)

9,6

11,3

13,0

12,3

Largura final da pluma (m)

9,6

11,3

13,0

12,3

Profundidade máxima da pluma (m)

21,9

19,9

26,1

23,7

Profundidade terminal da pluma (m)

21,9

19,9

26,1

23,7

Fonte: Tetratech (2016).

As diluições obtidas para os descartes dos efluentes da URS a partir do
FPSO de Sépia, durante os períodos de primavera, verão, outono e inverno, para
o campo distante, são apresentadas na Tabela II.6.1.2.1-2, a seguir, em função
das distâncias de 100, 200, 300, 400, 500 e 600 m do ponto de lançamento. Na
Tabela II.6.1.2.1-3 são apresentados os demais dados referentes às plumas.
Tabela II.6.1.2.1-2 – Diluições médias e mínimas calculadas para os efluentes da URS
do FPSO de Sépia, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 m do ponto de
lançamento, nos períodos de primavera, verão, outono e inverno.

Distância de:

EFLUENTE
DA URS
100 m
200 m
300 m
400 m
500 m
600 m

PRIMAVERA
Mínima
Média
1.589,0 2.449,0
2.173,0 3.664,0
2.663,0 4.605,0
3.098,0 5.499,0
3.599,0 5.881,0
4.004,0 5.663,0

DILUIÇÃO (vezes)
VERÃO
OUTONO
Mínima
Média
Mínima
Média
1.716,0
3.143,0 1.316,0 2.364,0
2.369,0
4.652,0 1.895,0 3.651,0
2.973,0
5.298,0 2.410,0 4.462,0
3.546,0
5.699,0 2.775,0 4.877,0
4.137,0
6.131,0 3.181,0 5.328,0
4.580,0
6.334,0 3.507,0 5.818,0

INVERNO
Mínima
Média
1.351,0
2.571,0
1.816,0
3.669,0
2.234,0
4.081,0
2.632,0
4.901,0
3.044,0
5.685,0
3.489,0
6.073,0

Fonte: Tetratech (2016).
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Tabela II.6.1.2.1-3 – Demais parâmetros das plumas nas simulações para os efluentes
da URS do FPSO de Sépia, nos períodos de primavera, verão,
outono e inverno.
EFLUENTE DE URS
PARÂMETROS
PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Comprimento do campo afastado (m)

2.097,0

1.942,0

2.345,0

1.875,0

Espessura da pluma (m)

5,0

5,0

5,0

5,0

Profundidade mínima da pluma (m)

20,0

20,0

20,0

20,0

Profundidade máxima da pluma (m)

25,0

25,0

25,0

25,0

Fonte: Tetratech (2016).

Os resultados para as simulações da diluição dos efluentes da URS mostram
que em 100 m de distância da fonte os efluentes sofrem diluição mínima superior
1.300 vezes, mostrando o grande potencial de diluição do meio. Na coluna
d´água, a pluma gerada atinge profundidade máxima de 25 m.
Para os efluentes provenientes das operações de limpeza das membranas da
URS, a Tabela II.6.1.2.1-4 apresenta os resultados das simulações no campo
próximo, considerando as características do FPSO de Sépia.
Tabela II.6.1.2.1-4 – Resultados das simulações de campo próximo para o lançamento
dos efluentes da lavagem das membranas da URS a partir do
FPSO de Sépia.
PARÂMETROS

EFLUENTE DA LAVAGEM DAS MEMBRANAS DA URS
PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Diluição no final do campo próximo

2,5

3,2

2,5

2,5

Comprimento do campo próximo (m)

0,4

3,9

3,0

2,6

Espessura máxima da pluma (m)

1,4

0,6

1,5

1,4

Espessura final da pluma (m)

1,4

0,6

1,5

1,4

Largura final da pluma (m)

1,4

2,6

1,5

1,4

1,0
0,0
(superfície)

1,0
0,0
(superfície)

1,0
0,0
(superfície)

1,0
0,0
(superfície)

Profundidade máxima da pluma (m)
Profundidade terminal da pluma (m)
Fonte: Tetratech (2016).

Para o campo distante, as diluições obtidas para os descartes dos efluentes
de lavagem das membranas da URS a partir do FPSO de Sépia, durante os
períodos de primavera, verão, outono e inverno, são apresentadas na Tabela
II.6.1.2.1-5, a seguir, em função das distâncias de 100, 200, 300, 400, 500 e 600
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m do ponto de lançamento. Na Tabela II.6.1.2.1-6 são apresentados os demais
dados referentes às plumas.
Tabela II.6.1.2.1-5 – Diluições médias e mínimas calculadas para os efluentes de
lavagem das membranas da URS do FPSO de Sépia, a 100, 200,
300, 400, 500 e 600 m do ponto de lançamento, nos períodos de
primavera, verão, outono e inverno.

Distância de:

EFLUENTE
DA LAVAGEM
DAS MEMBRANAS
DA URS

DILUIÇÃO (vezes)
PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Mínima

Média

Mínima

Média

Mínima

Média

Mínima

Média

100 m

1.716,0

3.473,0

2.341,0

3.809,0

1.727,0

3.498,0

1.719,0

3.279,0

200 m

2.226,0

5.261,0

3.177,0

5.367,0

2.258,0

4.777,0

2.368,0

4.668,0

300 m

2.647,0

5.981,0

3.797,0

6.233,0

2.734,0

5.752,0

2.983,0

5.652,0

400 m

3.063,0

6.353,0

4.400,0

6.643,0

3.184,0

6.172,0

3.345,0

6.035,0

500 m

3.494,0

6.783,0

4.800,0

7.229,0

3.684,0

6.854,0

3.685,0

6.518,0

600 m

3.964,0

7.173,0

5.564,0

7.533,0

4.178,0

6.963,0

3.981,0

6.316,0

Fonte: Tetratech (2016).

Tabela II.6.1.2.1-6 – Demais parâmetros das plumas nas simulações para os efluentes
de lavagem das membranas da URS do FPSO de Sépia, nos
períodos de primavera, verão, outono e inverno.
EFLUENTES DA LAVAGEM DAS MEMBRANAS DA URS
PARÂMETROS
PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Comprimento do campo afastado (m)

2.231,0

1.752,0

2.299,0

2.324,0

Espessura da pluma (m)

10,0

10,0

10,0

10,0

Profundidade mínima da pluma (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

Profundidade máxima da pluma (m)

10,0

10,0

10,0

10,0

Fonte: Tetratech (2016).

Assim como o modelado para os efluentes da URS, os efluentes provenientes
das operações de limpeza das membranas da URS também mostram que em
100 m de distância da fonte os efluentes sofrem grande diluição (mínima de 1.700
vezes aproximadamente), mostrando o grande potencial de diluição do meio. Na
coluna d´água, a pluma gerada atinge profundidade máxima de 10 m.
Considerando que após a URS estar operacional, o efluente da lavagem da
membrana é descartado trimestralmente. Sendo assim, a avaliação de impacto
abordará os impactos em subsuperfície.
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XI) Emissões atmosféricas
Conforme apresentado no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade, as
principais fontes de emissões atmosféricas identificadas no TLD, SPAs, Pilotos e
DPs são os processos de combustão para geração de energia (motriz, térmica e
elétrica) e queima de gás em tocha nas fases de instalação, operação e
desativação.
As principais emissões atmosféricas nestas atividades são os óxidos de
nitrogênio (NOx) e de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), material
particulado (MP), hidrocarbonetos totais (HCT) e os seguintes gases de efeito
estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).
As atividades de instalação do TLD, SPAs, Pilotos e DPs envolvem a
operação temporária (da ordem de dias) de embarcações que realizam o
lançamento de âncoras, árvores de natal, lançamento de gasodutos, navegação
do FPSO e ligação das linhas de escoamento. Durante a navegação até o início
da operação, os FPSOs usam motogeradores para geração essencial de energia
elétrica. Portanto, as emissões de poluentes regulados durante a instalação são
oriundas dos motores das embarcações de apoio e geradores de energia à diesel.
A fase de operação envolve a produção, tratamento e exportação de óleo e
gás em FPSOs, que geram emissões de poluentes regulados devido ao consumo
de gás combustível nos turbogeradores, turbocompressores e caldeiras, e à
queima de gás produzido em tocha em operação contínua. Outra atividade vital
para operação dos FPSOs envolve embarcações e helicópteros que fazem a
logística de materiais, produtos e pessoas emitindo poluentes atmosféricos devido
a queima de combustível em operação intermitente.
Nesta fase os projetos de TLD/SPAs geram principalmente emissões de
poluentes regulados na queima de gás produzido em tocha, seguidos pelos
turbogeradores e motogeradores, mas restritas aos seis meses de operação.
Para Pilotos e DPs a fase de operação é bem definida entre comissionamento
e operação. Durante o comissionamento existem grandes taxas de emissões dos
poluentes regulados na queima de gás produzido na tocha, enquanto a plataforma
leva alguns meses para iniciar e estabilizar o processamento do óleo e gás
produzido até injetar o excedente do gás produzido ou exportar para o mercado
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comissionamento,

os

turbogeradores (inicialmente acionados por diesel e posteriormente por gás
combustível) e turbocompressores começam a operar progressivamente de
acordo com o aumento de carga processada e gás reinjetado. Ao atingir a fase de
operação normal, as emissões de poluentes regulados sofrem reduções
significativas (pelo menos de 50%) para níveis a serem mantidos por toda a
duração dos empreendimentos (20-32 anos), exportando ou reinjetando pelo
menos 97% do gás produzido pelo FPSO.
Assim como para instalação, a fase de desativação envolve a operação
temporária (da ordem de dias) de embarcações que realizam a remoção das
linhas de escoamento, remoção das linhas de ancoragem e navegação do FPSO
para novo destino. Portanto, as emissões de poluentes regulados durante a
desativação são oriundas dos motores das embarcações e geradores de energia
à diesel.
XII) Substituição de linhas flexíveis e umbilicais de controle
Durante a fase de operação da atividade, é fato ocasional a necessidade de
substituição de trechos das linhas flexíveis de coleta e escoamento (riser e/ou
flowline) por outros de características iguais ou superiores devido ao atingimento
do pleno período de vida útil destas estruturas. Isto se dá por envelhecimento ou
desgaste natural dos componentes poliméricos e/ou por processos corrosivos nos
componentes metálicos das linhas flexíveis, disparados por causas associadas à
instalação e à operação dos dutos. Ambos os cenários são previstos no projeto
destas estruturas, o que resulta, com aplicação de um fator de segurança, na
determinação da 'vida útil' da linha, o que pode ser inferior à 'vida produtiva' do
sistema de coleta.
O mesmo pode ocorrer em relação aos umbilicais eletro-hidráulicos (UEHs),
os quais poderão eventualmente necessitar de substituição em caso de dano
causado durante a instalação ou por agente externo posterior.
As operações de substituição serão realizadas de maneira procedimentada,
utilizando tecnologias amplamente empregadas ao longo da fase de instalação da
unidade.
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XIII) Remoção das estruturas submarinas
Na fase de desativação está prevista a retirada dos FPSOs e das estruturas
submarinas como linhas de produção, linhas de injeção de água, linhas de serviço
(gás lift), umbilicais eletro-hidráulicos. Em relação ao sistema de ancoragem do
FPSO, é previsto que as âncoras tipo estaca torpedo e os trechos de amarras de
fundo sejam abandonados nas posições originais, bem como as estacas torpedo
e rabichos de amarras de fundo utilizadas para ancoragem das linhas flexíveis.
A retirada das estruturas submarinas tem interface com o sedimento e a biota
marinha, especialmente com a comunidade bentônica.
Considerando que o processo de desativação está previsto para um cenário
futuro, a efetiva operação de desativação será descrita e submetida a apreciação
do

órgão

ambiental

competente

para

devida

autorização.

Conforme

condicionantes de Licenças de Operação de projetos já em operação no PPSBS,
previamente ao início da desativação será encaminhada uma atualização do
Projeto de Desativação, sendo então atualizada a avaliação de impactos.
XIV) Vazamento acidental de produtos químicos no mar
Este aspecto ambiental está ligado a vazamentos acidentais de produtos
químicos que serão utilizados e armazenados nos FPSOs.
Os produtos químicos, quando vazados acidentalmente no mar, estão
sujeitos ao intemperismo. Nestes casos, o impacto no ambiente está associado à
quantidade vazada, às características do produto quanto ao seu grau de
solubilidade na água, densidade, volatilidade e capacidade de dispersão (IPIECA,
2000). As condições do mar no período do acidente (agitação oceânica), e as
condições atmosféricas e meteorológicas são importantes para se dimensionar o
grau do impacto. A partir do conhecimento destes fatores é possível avaliar a
extensão e a duração e/ou persistência destes produtos no ambiente marinho.
Os produtos e substâncias químicas (Anexo II.2.4-2) se enquadram em uma
grande variedade de classes de risco, destacando-se os líquidos inflamáveis e
corrosivos (tanto ácidos, como alcalinos). Os principais produtos utilizados são os
inibidores de incrustação, inibidores de parafina, inibidores de asfaltenos,
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de

H2S,

traçador,

sequestrantes de oxigênio e inibidores de hidrato.
Cabe ressaltar que estes produtos são acondicionados em conformidade com
a legislação vigente, respeitando a classificação de perigo tanto para transporte
quanto para estocagem nos FPSOs.
Durante fase de instalação e desativação as embarcações de apoio
transportam somente fluido hidráulico e tintas, que são transportados em áreas
contidas.
Os riscos de vazamento de produto químico no mar reportados na Análise
Preliminar de Perigos estão associados aos FPSOs durante a fase de operação,
com cenários que podem causar vazamentos de até 8 m³. Merece destaque o fato
de não ter se relatado até o momento nenhum evento acidental com vazamento
de produtos químicos relacionados ao transporte para as unidades do PPSBS.
Importante também o fato de que os químicos são armazenados e transportados
em unidades estanques que, mesmo em caso de acidente e tombamento no mar,
não acarretariam em vazamentos.
XV) Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Este aspecto ambiental está relacionado a vazamentos de combustível e óleo
cru no mar, proveniente de acidentes das embarcações de apoio, dos FPSOs e
navios aliviadores. Para a descrição dos impactos associados a este Aspecto
Ambiental, considerando que as tipologias dos efeitos são bastante similares
entre vazamentos de diferentes tipos de óleo (óleo combustível e óleo crú), e que
as diferenças mais significativas são nos volumes associados às fases
(instalação, operação, desativação), serão tratados com o termo “óleo”, tanto
para óleo combustível como para óleo crú. As diferenças inerentes a cada fase
(tipo do óleo, volume, distância da costa) serão consideradas individualmente
quando necessário. Os cenários de possíveis acidentes estão detalhados no
capítulo II.10 – Análise de Risco.
De acordo com os cenários levantados para embarcações de apoio e na fase
de instalação, todos são de pequeno volume (até 4 m³). Os cenários que
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envolvem volumes maiores dependem de duas instalações de linha em paralelo,
o que ocorreria quando um dos projetos já estivesse em operação e na região do
PPSBS. Com isso, o cenário de pior caso é considerado na fase de operação e
não na de instalação e desativação.
Conforme a CONAMA nº 398/2008 os acidentes são classificados em três
faixas de volume: 8 m³, 200 m³ e volume de pior caso (VPC), que neste estudo
equivale ao afundamento do FPSO de maior tancagem, a saber 450.000 m³.
Para avaliar a variabilidade ao longo do ano, foram modelados dois períodos
de seis meses, janeiro a junho e julho a dezembro nas extremidades dos
empreendimentos do Projeto Etapa 3.
Assim, foram obtidos mapas de probabilidade de presença de óleo para dois
cenários ambientais (primeiro e segundo semestres), para sete pontos de
vazamentos, com três volumes vazados, totalizando 42 cenários distintos. Aqui
nesta avaliação, em forma de resumo, são apresentados resultados de
probabilidade e tempo de deslocamento do óleo da Figura II.6.1.2.1-1 à Figura
II.6.1.2.1-4 somente os mapas de vazamentos de pior caso, considerando o
cenário integrado para os sete pontos de modelagem, em ambos semestres dos
anos. Os mapas para todos os volumes e pontos, individualmente, estão
disponíveis no Anexo II.6-1 deste documento.
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Figura II.6.1.2.1-1 – Área total com probabilidade de óleo (%)na superfície da água
para o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, decorrente de
vazamento de volume de pior caso (450.000 m³), durante os
meses de janeiro a junho.
Fonte: TETRATECH (2017).
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Figura II.6.1.2.1-2 – Tempo de deslocamento de óleo (horas) na superfície da água para
o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, decorrente de vazamento de
volume de pior caso (450.000 m³), durante os meses de janeiro a
junho.
Fonte: TETRATECH (2017).
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Figura II.6.1.2.1-3 – Área total com probabilidade de óleo (%)na superfície da água para
o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, decorrente de vazamento de
volume de pior caso (450.000 m³), durante os meses de julho a
dezembro.
Fonte: TETRATECH (2017).
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Figura II.6.1.2.1-4 – Tempo de deslocamento de óleo (horas) na superfície da água para
o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, decorrente de vazamento de
volume de pior caso (450.000 m³), durante os meses de julho a
dezembro.
Fonte: TETRATECH (2017).

Resumindo os resultados probabilísticos, para o cenário de pior caso do
período de janeiro a junho, o menor tempo de toque na costa foi calculado em 262
horas na Ilha Cabo Frio (Arraial do Cabo-RJ). Para o período de julho a dezembro
o menor tempo foi de 145 horas nas Ilhas Maricas (Maricá-RJ).
Com relação à probabilidade de toque na costa, os maiores valores foram
observados no Município de Florianópolis, sendo de 25% no período de janeiro a
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junho (nas Ilhas Moleques do Sul) e de 36% no período de julho a dezembro (na
Ilha do Xavier).
Através da integração dos resultados foi calculada as extensões máximas de
linha de costa com probabilidade de toque, sendo de 1.781,04 km em janeiro a
junho e de 2.182,52 km em julho a dezembro. Avaliando o resultado de forma
integrada, é considerada como área suscetível ao vazamento de óleo a costa
entre Quissamã (Rio de Janeiro) e São José do Norte (Rio Grande do Sul).

XVI) Tra n s p o rte d o s FP S Os
Este aspecto ambiental está relacionado à fase de planejamento e representa
a navegação dos cascos dos FPSOs da região de origem para o Brasil. Todos os
cascos dos FPSOs que serão operados no Projeto Etapa 3 serão importados,
seja totalmente montados e finalizados no local de origem ou podendo ainda ser
importados em módulos para posterior montagem e finalização em estaleiros no
Brasil. Alguns dos módulos vêm sendo também construídos em estaleiros no
Brasil para posterior montagem final em outros sítios, no Brasil ou no exterior.
Conforme apresentado no capítulo II.2, está prevista a utilização de
estaleiros em Maceió em Alagoas (Tomé/Ferrostal), em Aracruz no Espírito Santo
(Jurong), em Angra dos Reis e Niterói no Rio de Janeiro (Brasfels e Brasa), em
Pontal do Paraná no Paraná (UOT Techint), em Itajaí em Santa Catarina
(Oceana) e em São José do Norte e Rio Grande no Rio Grande do Sul (Estaleiro
do Brasil, Rio Grande e Queiroz Galvão IESA).
II.6.1.2.2 – Meio Socioeconômico

I) Divu lg a ç ã o d o e m p re e n d im e n to
Refere-se a toda e qualquer forma de divulgação do empreendimento,
incluindo tanto manifestações oficiais do empreendedor ou de outros órgãos e
entidades autorizados por ele, como a divulgação de informações por terceiros,
em especial notícias veiculadas na mídia escrita e falada – rádio, televisão,
jornais, internet. Acrescenta-se que a divulgação do desenvolvimento do Polo
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Pré-sal da Bacia de Santos (PPSBS) pela empresa potencializa o aspecto
ambiental.

II) De m a n d a p o r m ã o d e o b ra
Projeto Etapa 3, podendo transportar insumos e materiais para diferentes
regiões e atender projetos que são objeto de outros processos de licenciamento
ambiental. Em relação às embarcações típicas para atividades de instalação dos
projetos, observando o planejamento da PETROBRAS, não é esperado o
incremento do número de embarcações contratadas. Sendo assim, não se espera
que sejam criados novos postos de trabalho para a fase de instalação dos
empreendimentos do Projeto Etapa 3, sendo que os cerca de seis mil postos de
trabalho observados no ano de 2015 para toda PETROBRAS tendem a se
manter. Da mesma forma, a fase de planejamento não prevê a criação de novos
postos de trabalho, de forma que a mão de obra necessária migrará de outros
projetos da PETROBRAS. Considera-se, para essa fase, uma estimativa de 500
profissionais dedicados aos empreendimentos do Projeto Etapa 3.
Na operação dos FPSOs, é esperada a criação de cerca de 4.000 novos
postos de trabalho para atendimento às unidades afretadas. Outros 1.500
profissionais próprios serão remanejados de outros projetos da PETROBRAS,
portanto não está prevista a realização de concurso público para preenchimento
de vagas dos empreendimentos do Projeto Etapa 3. Para realização do
TLD/SPAs, cujos FPSOs já se encontram em operação no PPSBS, a mão de obra
será mantida e, portanto, não serão criados novos postos de trabalho.
Em função da contratação de mão-de-obra especializada, ressalta-se que os
colaboradores das embarcações e FPSOs terão origem de diversos estados
brasileiros, não havendo uma demanda significativa nos municípios da Área de
Estudo.
Em geral, observa-se na tripulação de um FPSO que 15% são de nível
superior, 75% de nível técnico e 10% de nível médio.
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III) De m a n d a /a q u is iç ã o d e b e n s e s e rviç o s
A partir da realização de atividades para produção e escoamento de petróleo
e gás natural do PPSBS, observa-se que as demandas e a aquisição de bens e
serviços estão relacionadas a um panorama amplo, que não se resume ao
fornecimento de insumos para as atividades do Projeto Etapa 3.
Para o planejamento, instalação, operação e desativação das atividades que
compõem o projeto deverão ser adquiridos insumos, tais como equipamentos
diversos, peças, produtos químicos e alimentos. Dentre os serviços prestados,
destacam-se o transporte e gerenciamento dos resíduos, atividades de apoio para
instalação e operação, ações para proteção ambiental, contingência e
atendimento de condicionantes ambientais.
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo, devem ser estabelecidas
políticas nacionais e medidas específicas destinadas a induzir o incremento dos
índices mínimos de conteúdo local de equipamentos e serviços, a serem
observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP. Os contratos
de concessão, partilha e cessão onerosa de blocos firmados com a União e ANP
estabelecem os índices mínimos de conteúdo local que deverão ser atingidos e as
penalidades que deverão ser aplicadas pelo seu descumprimento para as
diversas famílias de equipamentos e serviços fornecidos pela indústria nas
atividades de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás
natural.
Tais medidas garantem a absorção da população economicamente ativa local
em atividades de maior capacidade de geração de emprego e renda, evitando
movimentos pendulares e/ou processos migratórios suprarregionais.
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IV) Trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
O trânsito das embarcações desde o litoral até a área das atividades do
Projeto Etapa 3 ocorre durante as fases de instalação, operação e desativação.
As bases de apoio marítimo do Projeto Etapa 3 são as áreas portuárias do
Rio de Janeiro e Niterói, localizadas na Baía de Guanabara. As informações
detalhadas referente a este aspecto ambiental foram descritas anteriormente no
subitem II.6.1.2.1.

V) Ge ra ç ã o d e re s íd u o s s ó lid o s
A geração de resíduos durante as atividades do Projeto Etapa 3 pressupõe
gerenciamento adequado, utilizando-se das bases de apoio marítimo (Rio de
Janeiro e Niterói) para recebimento e transporte acarretando no uso da
infraestrutura viária e de tratamento/disposição de resíduos existentes.
Sobre

o

gerenciamento,

destaca-se

que

os

resíduos

permanecem

armazenados nos FPSOs ou embarcações de apoio em local próprio para tal
finalidade e, posteriormente, são transportados para o continente e destinados a
empresas especializadas e licenciadas para o correto tratamento e/ou disposição
final. Maiores detalhes são apresentados no II.2 Caracterização da Atividade.
Os quantitativos estimados de geração de resíduos para a instalação de um
DP ou Piloto de Longa Duração alcançam 490 toneladas.
Já a geração anual prevista de resíduos durante a operação dos DPs e Piloto
de Longa Duração é de 240 t/ano.
A estimativa de geração de resíduos durante a etapa de desativação para DP
e Piloto de Longa Duração alcança cerca de 130 toneladas.Em todas as fases, a
maior parte dos resíduos pertencem à classe I – perigosos.
Cabe ressaltar que uma vez que o cadastro dos fornecedores que atendem à
PETROBRAS é amplo e dinâmico, e seus contratos têm prazo inferior aos dos
projetos de Piloto e DP do Projeto Etapa 3, não é possível determinar os
municípios de destino dos resíduos gerados no Etapa 3.
A respeito do incremento de resíduos do Projeto Etapa 3os dados estão
estratificados para as fases de instalação, operação e desativação. De acordo
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Caracterização

do

Empreendimento, a geração de resíduos estimada para a fase de instalação de
todos os empreendimentos do Projeto Etapa 3 é de em média de sete mil
toneladas. Na fase de operação, no cenário de pico (ano de maior número de
empreendimentos concorrentes no PPSBS), espera-se que o Projeto Etapa 3
seja responsável por até 45% do total de resíduos gerados por empreendimentos
da PETROBRAS na Bacia de Santos.

VI) De m a n d a d e trá fe g o a é re o
O transporte de pessoas para os empreendimentos do Projeto Etapa 3 se dá
também através do tráfego aéreo. Serão utilizadas três bases de apoio aéreo
localizadas nos municípios de Cabo Frio (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Itanhaém
(SP).
De

acordo

com

as

informações

apresentadas

no

capítulo

II.2 –

Caracterização da Atividade as principais atividades desempenhadas nos
aeroportos de Jacarepaguá e Itanhaém são a aviação offshore para atender as
atividades na Bacia de Santos, além de aviação executiva e aeroclube. Em Cabo
Frio, além da aviação offshore evidencia-se o transporte de carga e passageiro.
A capacidade das infraestruturas para atendimento de passageiros por ano
são de 400 mil para Jacarepaguá, 230 mil para Cabo Frio e 70 mil para Itanhaém.
De acordo com a Tabela II.6.1.2.2-1, está previsto para o ano de 2018 um
incremento de 8.407 passageiros decorrentes da demanda do Projeto Etapa 3.
Em 2022 o incremento está estimado em 73.252 passageiros. Esta demanda
incremental refere-se ao transporte para as unidades de produção, não
considerando necessidades de transporte aéreo para unidades de apoio à
produção ou de exploração e desenvolvimento da produção, como Unidades de
Manutenção e Segurança, Unidades de Serviços Submarinos, dentre outros.
As três bases indicadas para transporte de passageiros atenderão a
demandas regulares e suprirão também às necessidades esporádicas e
emergências da companhia não prevendo assim novas ampliações da
capacidade instalada em função do incremento de viagens para atender o Projeto
Etapa 3 ou outro empreendimento do PPSBS.
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Tabela II.6.1.2.2-1 – Demanda de passageiros e voos incrementais para
atendimento ao Projeto Etapa 3 de acordo com o
PNG 15-19.
Ano

Demanda de passageiros e
voos incrementais

2018

2019

2020

2021

2022

Quantidade de passageiros

8.407

30.022

48.634

62.444

73.252

Quantidade de voos

357

1.275

2,065

2,652

3.111

VII) P a g a m e n to d e trib u to s , ta xa s e c o m p e n s a ç ã o fin a n c e ira
Para a implementação do Projeto Etapa 3, deverão ser pagos tributos, taxas
e compensação financeira (inclusive royalties). Tributos e taxas são pagos em
todas as fases dos empreendimentos do Etapa 3, enquanto que os royalties são
pagos somente durante a fase de operação. Dentre os tributos, tem-se o exemplo
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Entre as arrecadações governamentais particulares ao empreendimento,
destacam-se as chamadas participações governamentais, que têm natureza nãotributária e estão associadas à não-renovabilidade do petróleo e do gás, a saber:
os municípios onde as empresas atuam, royalties e participações especiais. No
subitem II.5.3.13, referente ao diagnóstico da dinâmica demográfica e estrutura
produtiva, são detalhados os valores destinados a esses pagamentos.
De acordo com ANP (2001), os royalties do petróleo são uma compensação
financeira devida ao Estado pelas empresas que exploram e produzem petróleo e
gás natural. É uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos,
que são escassos e não renováveis. Este pagamento é feito mensalmente. Cabe
ressaltar que a PETROBRAS não possui poder decisório na definição de valores,
forma de distribuição ou gestão dessa compensação financeira (royalties).
ANP (2001) também indica que existem alguns critérios para definição dos
municípios que devem receber royalties. Para cada um desses critérios, é
estabelecida uma determinada parcela do pagamento.
Para os empreendimentos do Projeto Etapa 3, exceto para os da Área de
Libra, o pagamento de royalties sobre o petróleo foi inicialmente estabelecido pela
Lei nº 2004 de 1953 e complementado pelas Leis nº 7453 de 1985 e nº 7525 de
1986. Com isso, segundo ANP (2001), recebem royalties a União, os Estados
confrontantes,

os municípios

Coordenador da Equipe

confrontantes,

os

Técnico Responsável

municípios

afetados

EIA
PEP01R02

por

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
49/814

instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, entre outros.
A metodologia para determinar os municípios confrontantes foi estabelecida
através do Decreto nº 93.189 de 1986.
Para os projetos da Área de Libra cabe destacar que a Lei Federal Nº 12.858
de 9 de setembro de 2013 estabelece um novo modelo de distribuição e emprego
dos recursos provenientes dos royalties sob regime da Lei da Partilha (Lei nº
12.351/2010). A União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicarão 75% dos
recursos na área de educação e 25% na área de saúde.
No que tange a participação especial este é um encargo cobrado
trimestralmente dos campos que produzem acima de certo volume e que têm
rentabilidade acima de certo patamar estabelecido pela ANP. A sua alíquota varia
de 0% a 40% da receita líquida. A Participação Especial também é uma
participação governamental que só é exigida em casos especiais.
Sobre a compensação ambiental, ela é um mecanismo financeiro exigido
para empreendimentos de significativo impacto ambiental, determinada pela Lei
Federal nº 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), e regulamentada pelo Decreto Federal nº 4340/2002. A
compensação ambiental deverá ser destinada a UCs que sofrem interferência do
Projeto Etapa 3. Essa compensação financeira pode chegar até 0,5% do valor do
investimento e é destinado após emissão da licença de operação.

VIII) P ré -a n c o ra g e m d o s FP S Os e in s ta la ç ã o d e lin h a s
Conforme apresentado em detalhe nas respectivas descrições dos aspectos
para os meios físico e biótico, o presente aspecto ambiental consiste no
lançamento de âncoras no sedimento marinho através de estacas torpedo. O
lançamento das estacas torpedo duram em média 14 dias para projetos com o
FPSO Cidade de São Vicente e 56 dias para os Pilotos e DPs. Próprios da fase
de instalação, a pré-ancoragem dos FPSOs e instalação de linhas condicionará a
exclusão de áreas de pesca. Deve ser respeitada as restrições legais de distância
das embarcações que realizam as atividades de instalação, usualmente 500 m de
distância.
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IX) Va za m e n to a c id e n ta l d e c o m b u s tíve l e /ou ó le o n o m a r
Este aspecto ambiental está relacionado a vazamentos de combustível e óleo
no mar, proveniente de acidentes das embarcações de apoio e dos FPSOs.
Conforme já descrito para os meios físico e biótico, de acordo com os
cenários levantados para embarcações de apoio e na fase de instalação, todos
são de pequeno volume (até 4 m³). Os cenários que envolvem volumes maiores
dependem de duas instalações de linha em paralelo, o que ocorreria quando um
dos projetos já estivesse em operação e na região do PPSBS. Com isso, o
cenário de pior caso é considerado apenas na fase de operação, não ocorrendo
durante a instalação e desativação. Para fase de operação são considerados
todos os resultados das probabilidades de presença de óleo. Com isso tem-se no
cenário de pior caso a probabilidade de toque de óleo na costa entre os estados
do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

X) De s e n vo lvim e n to té c n ic o c ie n tífic o
Cada uma das fases do empreendimento demanda a capacitação e ocupação
de profissionais em diversas áreas, esses profissionais são responsáveis pelo
desenvolvimento de conhecimento de ponta. O Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento da PETROBRAS (CENPES) constitui-se como um dos grandes
alicerces das conquistas nessa área de exploração e produção de petróleo em
águas ultraprofundas, gerando diversas soluções que permitiram alcançar uma
produção elevada nos campos do pré-sal em um intervalo de tempo inferior a
outras importantes áreas de produção marítimas no mundo.
II.6.1.3 – Descrição dos Fatores Ambientais
II.6.1.3.1 – Meio Físico
II.6.1.3.1.1 – Água oceânica
Para classificar o fator ambiental água oceânica, inicialmente é necessária a
definição geográfica de água oceânica.
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Para este estudo são contempladas as definições de mar terrirorial e
plataforma continental interna. Segundo a Lei n°8.617, de 4 de Janeiro de 1993, o
mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítima de
largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral. Esta distância coincide,
em média, com a definição de Plataforma Continental Interna, proposta por Castro
(1996) para a Plataforma Continental Sudeste, que divide este compartimento de
acordo com suas características hidrodinâmicas. Segundo Castro (1996) a
Plataforma Continental Interna é classificada pela presença da Água Costeira em
toda a coluna d’água, sendo o limite exterior delimitado pela presença na camada
de fundo da Água Central do Atlântico Sul.
Dessa maneira, aqui é considerada água oceânica as águas que se localizam
na Bacia de Santos a partir de 12 milhas náuticas da costa, fora do Mar Territorial
e da Plataforma Continental Interna.
Considerando os subitens II.5.1.2 – Oceanografia e II.5.1.3 – Qualidade da
água e sedimentos do Meio Físico, o fator ambiental água oceânica nos blocos
de exploração e campos de produção do Projeto Etapa 3 pode ser classificado
como sendo de baixa sensibilidade, uma vez que é grande a capacidade de
dispersão do corpo receptor e a qualidade ambiental prévia na área de estudo é
típica de águas oceânicas oligotróficas.
O subitem II.5.1.3 – Qualidade da água e sedimentos do Meio Físico
mostra ainda que as águas da Bacia de Santos estão enquadradas à legislação
ambiental vigente, bem como os sedimentos marinhos apresentam baixas
concentrações para os compostos analisados.
II.6.1.3.1.2 – Água costeira
Contrapondo ao contexto de água oceânica descrita no fator ambiental
anterior, neste estudo é considerada água costeira a região do oceano entre a
costa e a distância de 12 milhas náuticas, contemplando a região de Mar
Territorial e a Plataforma Continental Interna da Bacia de Santos.
Diferentemente da água oceânica, a região costeira da Bacia de Santos é
caracterizada pela presença de diversas regiões abrigadas, que prejudicam a
dispersão e diminuem a hidrodinâmica local, além da maior presença de
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nutrientes nas águas devido principalmente às descargas continentais e algumas
regiões de ressurgência costeira. Assim, o fator ambiental água costeira é
classificado com alta sensibilidade.
II.6.1.3.1.3

– Sedimento

As atividades de TLD, SPAs, Pilotos e DPs serão realizadas sobre o Talude
Continental e o Platô de São Paulo. Conforme apresentado no subitem II.5.1.4
deste EIA (Diagnóstico do Meio Físico – Geologia e geomorfologia) o solo
marinho (faciologia) da área é composto predominantemente de sedimentos
lamosos (argila e silte). Nas áreas onde os equipamentos serão assentados os
estudos e resultados apresentados no subitem II.5.4.1 deste EIA (Diagnóstico do
Meio Físico – Geologia e geomorfologia) evidenciaram uma grande uniformidade
geomorfológica e sedimentar sem expressões topográficas.
Assim, pelo exposto acima, o fator ambiental sedimento, composto
predominantemente sedimentos lamosos, devido à sua comum representatividade
no talude continental da Bacia de Santos e Platô de São Paulo, e à pequena
variação topográfica e geomorfológica na área de estudo, possui baixa
sensibilidade.
II.6.1.3.1.4 – Ar
O fator ambiental ar neste estudo pode ser considerado como sendo de baixa
sensibilidade visto que o Projeto Etapa 3 está localizado em região oceânica com
boas condições médias de ventilação e ausência de barreiras topográficas sendo,
portanto, uma área não saturada por poluentes atmosféricos. A caracterização
meteorológica que suporta esta afirmação é apresentada no subitem II.5.1.1
deste EIA.
II.6.1.3.1.5 – Clima
Para o fator ambiental clima, são avalisados os gases do efeito estufa (GEE).
Estes gases estão presentes em toda a atmosfera do planeta Terra, e são
responsáveis por absorver a radiação termal infravermelha re-emitida pelos
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continentes e oceanos após estes absorverem energia proveniente do Sol (NASA,
2016). Esta absorção é fundamental para a manutenção da temperatura global e
alterações da quantidade destes gases na atmosfera pode trazer, em longo prazo,
alterações no clima da Terra. Os principais gases de efeito estufa são:
•

CO2 – Dióxido de Carbono

•

N2O – Óxido nitroso

•

CH4 – Metano

•

CFCs – Clorofluorcarbonetos

•

HFCs – Hidrofluorcarbonetos

•

PFCs – Perfluorcarbonetos

•

SF6 – Hexafluoreto de enxofre

O aumento das concentrações de GEE devido às emissões históricas
antropogênicas de GEE elevou a temperatura média em cerca de 1º C, que está
causando uma mudança do clima presente e terá efeitos ainda futuros, mesmo se
a humanidade interrompesse todas as emissões de GEE. As emissões anuais do
Brasil representaram cerca de 3% das emissões globais e as emissões das
atividades de Exploração e Produção (E&P) da PETROBRAS contribuíram para
0,04% das emissões globais em 2010. Considerando as responsabilidades
históricas, as emissões brasileiras e do E&P são ainda menores, pois são
emissões

relativamente

recentes

quando

comparadas

às

dos

países

desenvolvidos.
Devido aos comprometimento do Brasil com a Convenção-Quadro das
Nações Unidas para a Mudança do Clima, as emissões de GEE do setor
energético brasileiro tem metas de redução em relação às projeções de 2020
definidas na Política Nacional de Mudança do Clima de 2009, em que as
emissões de GEE do E&P, incluindo aquelas oriundas do Projeto Etapa 3, estão
consideradas. Portanto, de acordo com estas considerações, o fator ambiental
Clima apresenta alta sensibilidade.
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II.6.1.3.2 – Meio Biótico
II.6.1.3.2.1 – Comunidade bentônica na área do Polo Pré-sal da Bacia de
Santos
De acordo com o subsubitem II.5.2 – Meio Biótico, apesar da plataforma
interna e talude apresentarem elevada biodiversidade e densidade, o mesmo
parece não ocorrer abaixo dos 1.000 m. O diagnóstico mostra que o fator
ambiental bentos possui baixa densidade na área de ancoragem, instalação de
estruturas submarinas e assentamentos de gasodutos. Além disso, a grande
dimensão do ecossistema bentônico em toda a Área de Estudo (Bacia de Santos)
resulta em uma forte inércia da comunidade bentônica a perturbações. Da mesma
forma, considerando a oligotrofia das águas da região, o mesmo pode-se dizer da
comunidade bentônica incrustada. Desta maneira, a comunidade bentônica
presente na área das atividades do Projeto Etapa 3, pode ser considerada de
baixa sensibilidade.
II.6.1.3.2.2 – Comunidade bentônica costeira
De acordo com o subsubitem II.5.2 – Meio Biótico, na região costeira da
Área de Estudo, ou seja, desde a linha de costa até a plataforma continental
interna é observada elevada biodiversidade. Desta maneira, a comunidade
bentônica costeira, pode ser considerada de alta sensibilidade.
II.6.1.3.2.3 – Comunidade planctônica
O plâncton pode ser considerado de baixa sensibilidade por estar distribuído
em uma extensa área geográfica, além de ser um fator ambiental com rápido
crescimento e taxas de renovação (r estrategista). Espera-se uma alta resiliência
(capacidade de retorno ao equilíbrio) e elevada inércia (capacidade de resistir a
perturbações), especialmente em se tratando de impactos localizados, como os
apresentados no presente empreendimento. Essa capacidade de retorno é
facilitada pela circulação das massas dágua e correntes marinhas, que
transportam o plâncton de forma passiva por extensas regiões. Por ter baixa

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
55/814

sensibilidade, o grupo também não foi considerado como CVA (Componente de
Valor Ambiental) na AGR do presente estudo, conforme citado na Análise de
Vulnerabilidade.
II.6.1.3.2.4 – Nécton
De acordo com o subsubitem II.5.2 – Meio Biótico, na área de ocorrência
do trânsito de embarcações de apoio e presença das unidades de produção, o
nécton representa um dos mais relevantes fatores ambientais, constituído por
espécies de peixes, quelônios e cetáceos, inclusive espécies migratórias e
ameaçadas. A área de estudo é importante pela presença de recursos pesqueiros
nectônicos de valor comercial e ecológico. Especialmente os cetáceos e
quelônios merecem destaque. Cetáceos têm maturidade sexual tardia, geram
baixo número de prole, reproduzem uma vez por ano ou menos. Os Quelônios
também com maturidade sexual tardia, têm baixíssimas taxas de sobrevivência de
sua prole e crescimento lento. Portanto, esses membros do necton são
tipicamente k estrategistas, e portanto com menores resiliência (necessitam de
muito tempo para se recuperar) e inércia (baixa capacidade de resistir a
impactos). Dentre os peixes, especialmente os Chondrichthyes, observam-se
características relevantes que os diferenciam dos peixes ósseos como um todo
(menor número de prole, menor frequência reprodutiva), tornando-os mais
sensíveis. De acordo com o subitem II.5.2 – Meio Biótico, dentre os cetáceos,
quelônios e peixes estão diversas espécies migratórias e ameaçadas, além de
espécies de interesse comercial e sobreexploradas. Dessa maneira, estes fatores
ambientais foram definidos como de alta sensibilidade.
II.6.1.3.2.5 – Aves marinhas
De acordo com o subitem II.5.2 – Meio Biótico, a avifauna marinha, tanto
costeira como oceânica são fatores ambientais importantes na área de estudo,
inclusive com diversas espécies migratórias e ameaçadas. Merecem destaques
as aves oceânicas, a maioria delas migratória, as quais têm baixas taxas
reprodutivas. O grupo como um todo é considerado sensível por apresentar baixa
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resiliência a perturbações. Dessa maneira, este fator ambiental possui alta
sensibilidade. Essa classificação foi a adotada na AGR do presente estudo para
as Aves Marinhas.
II.6.1.3.2.6 – Biota marinha
Para a presente Avaliação de Impactos Ambientais foi definido um fator
ambiental denominado Biota Marinha para que impactos com maior amplitude
espacial e que afetam maior variedade de grupos bióticos pudessem ser melhor
avaliados (como é o caso do impacto relacionado a introdução de espécies
exóticas). O subitem II.5.2 – Meio Biótico diagnosticou a área de estudo – Bacia
de Santos, como um ambiente de elevada importância ecológica pela
biodiversidade existente e variedade de ambientes presentes. A área também foi
definida como importante corredor de migração para aves, cetáceos e quelônios e
pela presença de grande quantidade de espécies ameaçadas, de interesse
comercial e científico e sobreexploradas. Dessa forma, a biota marinha na área de
estudo, sujeita aos impactos do empreendimento pode ser definida como de alta
sensibilidade.
II.6.1.3.2.7 – Costões rochosos
Devido à grande extensão das áreas suscetíveis ao óleo em caso de
eventuais acidentes, áreas abrigadas podem ser atingidas. Costões rochosos
apresentam Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) 1 e 2, considerados de baixa
sensibilidade, a costões em regiões abrigadas com ISL 8, de média sensibilidade.
Neste estudo são classificados como sendo de média sensibilidade, devido à
sua maior complexidade e biodiversidade. Nos costões abrigados, portanto, a
resiliência (capacidade de retorno ao equilíbrio) é menor, demandando maiores
tempos de recuperação. Diante desse contexto, os costões rochosos são
classificados com baixa e média sensibilidade em cenários associados a
vazamentos de óleo (MMA, 2004; CETESB, 2006). De modo conservativo,
portanto, este fator ambiental será tratado como sendo de média sensibilidade
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no presente estudo, assim como naAnálise de Vulnerabilidade e na AGR (CVA
costões rochosos).
II.6.1.3.2.8 – Praias arenosas
As praias arenosas apresentam grande variedade de tipologias na Área de
Estudo, conforme detalhado na Análise de Vulnerabilidade do presente EIA.
Naquele estudo destaca-se a diferenciação de praias batidas pelas ondas
(elevado hidrodinamismo) e de areias grossas, como de baixa diversidade e
biomassa. Essas praias são consideradas pouco sensíveis em relação às praias
abrigadas, de baixa declividade e de areia fina, estas com maior complexidade e
biodiversidade. Mesmo com essa diferenciação ecológica, estas duas categorias
de praias estão classificadas como sendo de média sensibilidade ( ISLs 3, 4 e 5)
por MMA (2004). Também na Análise de Vulnerabilidade e na AGR do presente
EIA são consideradas como de média sensibilidade, classificação também
adotada para a presente AIA.
II.6.1.3.2.9

– Manguezais

Conforme citado na Análise de Vulnerabilidade do presente EIA, os
manguezais são tidos como ambientes de transição complexos e delicados diante
das condições ambientais bastante específicas onde ocorrem. Além disso, são
um reduto de biodiversidade, atuando como criadouros e áreas de proteção e
alimentação para a fauna. Diante de perturbações os manguezais apresentam
longo tempo de recuperação o que faz deles ambientes de baixa resiliência.
Dessa forma, estes ecossistemas costeiros são definidos como muito sensíveis.
De acordo com a escala de sensibilidade adotada pela NOAA (2002) e no Brasil
pelo MMA (2004), manguezais estão entre os ambientes que apresentam maior
sensibilidade às alterações decorrentes de um derramamento de óleo (ISL 10).
Assim, este fator ambiental é classificado como de alta sensibilidade.
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II.6.1.3.2.10 – Marismas
Assim como o fator manguezais, marismas estão entre os ambientes que
apresentam maior sensibilidade às alterações decorrentes de um derramamento
de óleo (ISL 10), apresentando longo tempo de recuperação e baixa resiliência.
Nesse sentido, este fator ambiental é classificado como de alta sensibilidade.
Diferentemente dos manguezais,importante destacar que na Área Suscetível
as marismas se concentram em SC e RS. Na área de atuação das embarcações
de apoio (baía de Guanabara) ocorrem apenas franjas isoladas de marismas nas
bordas de manguezais.
II.6.1.3.2.11 – Planícies de maré e terraços de baixa-mar
Na área de estudo e na área suscetível, está registrada a existência de
extensas e diversas Planícies de maré e terraços de baixa mar, ambientes
costeiros deposicionais, de baixa declividade formados por sedimentos finos e
lamosos, com elevada complexidade e biodiversidade. Além disso, interagem com
outros ecossistemas costeiros e grupos da fauna nerítica e demersal (peixes,
quelônios, cetáceos) e também aves marinhas. Considerados de baixa resiliência,
assim como manguezais, marismas e corais, necessitam de longos períodos de
tempo para sua recuperação quando sujeitos a impactos. Estes ambientes são
classificados nos ISLs 7 e 9 por MMA (2004) (média e alta sensibilidade), para
cenários envolvendo impactos de vazamentos de óleo. Considerando esses
aspectos ecológicos inerentes a estes ambientes e a sua elevada relevância
ecológica para a zona costeira, estes ecossistemas foram classificados como de
alta sensibilidade.
II.6.1.3.3 – Meio Socioeconômico
II.6.1.3.3.1 – População
O Fator Ambiental População compreende diversos setores da sociedade
que representam interesses e sensibilidades distintas às atividades do
empreendimento. Neste fator estão compreendidos grupos como população
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economicamente ativa; gestão pública; pescadores artesanais e comunidades
tradicionais; proprietários de imóveis e terras; empresários e empreendedores;
sociedade civil organizada, entre outros. Trata-se de um fator de alta
sensibilidade às alterações do meio.
II.6.1.3.3.2 – Infraestrutura de serviços essenciais
O fator infraestrutura de serviços essenciais compreende os equipamentos
públicos e particulares que servem a população quanto as necessidades de
saúde, saneamento, educação, segurança e lazer. O diagnóstico revela que os
municípios da área de estudo possuem distintas

capacidades de atender de

forma suficiente a demanda em relação a maior parte dos serviços disponíveis.
Sendo que as maiores demandas estão concentradas nas regiões metropolitanas,
locais onde estão também as maiores ofertas de equipamentos. Trata-se de um
fator de alta sensibilidade às pressões que possam advir de alterações do meio.
II.6.1.3.3.3 – Dinâmica econômica
O fator dinâmica econômica diz respeito às mudanças em um sistema e
práticas econômicas através do tempo, particularmente àquelas que refletem
sobre o comportamento de mercados, negócios, renda da população e a
economia geral de um determinado lugar, considerando que o fluxo circular da
renda gera mudanças cumulativas de um período para o outro. De forma geral, na
região sudeste evidencia-se maior dinamismo econômico em diversos setores se
comparada à realidade nacional, entretanto há disparidades marcantes na escala
regional quando comparadas regiões como do Vale do Ribeira, SP, onde está
localizado o município de Cananéia, e as regiões metropolitanas da Baixada
Santista, São Paulo e do Rio de Janeiro. Regiões menos dinâmicas tendem a
sentir mais os efeitos dos aspectos ambientais, tanto de forma positiva quanto
negativa, podendo o fator ser classificado como de alta sensibilidade.
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II.6.1.3.3.4 – Infraestrutura de transportes
São consideradas para o fator infraestrutura de transportes a extensão da
malha rodoviáriava e as condições de pavimentação, sinalização e fluxo, bem
como rotas aéreas e equipamentos aeroportuários. A região em que se insere a
área de influência conta com uma das melhores e mais movimentadas malhas
rodoviárias do país, da mesma maneira, é intenso o fluxo de aeronaves e a oferta
de infraestrutura aeroportuária é programada para atender grandes contingentes
populacionais. Sendo assim, o fator é considerado de média sensibilidade às
alterações do meio.
II.6.1.3.3.5 – Atividade pesqueira artesanal
Na atividade pesqueira artesanal de um modo geral, principalmente a
tradicional, o proprietário da embarcação é um dos pescadores que participa com
os demais de toda a atividade de pesca. A embarcação, muitas vezes não
motorizada ou com motorização leve, é um meio de produção, também um meio
de transporte e possui pouca autonomia. As suas artes de pesca são mais
rudimentares, têm reduzida capacidade de captura e ocorre, frequentemente, em
águas costeiras e abrigadas, mas também, de acordo com o diagnóstico, em
quase toda a plataforma continental.
A característica da pesca artesanal, somada as pressões exercidas pelas
diversas interferências das demais atividades econômicas, esportivas e de lazer
desenvolvidas, mais detalhadas no diagnóstico deste estudo, classifica o fator
ambiental como de alta sensibilidade.
II.6.1.3.3.6 – Atividade pesqueira industrial
De um modo geral a atividade pesqueira industrial constitui-se através de
empresas como proprietárias das embarcações e dos petrechos de pesca e
frequentemente está organizada em diversos setores, integrando as diferentes
etapas

de

captura,

beneficiamento

e

comercialização

do

pescado.

As

embarcações dessas empresas são mecanizadas não só para deslocamento, o
que lhes proporciona elevada autonomia, mas também para o desenvolvimento
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das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes. Dispõem de
equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação. As
características do fator ambiental apresentadas no diagnóstico deste estudo
subsidiam a sua classificação como sendo de baixa sensibilidade.
II.6.1.3.3.7 – Atividade de navegação
O fator atividade de navegação considera as estruturas, volume e rotas de
navegação marítima existentes em todos as modalidades, seja o transporte
transcontinental ou as atividades locais de circulação de pessoas e mercadorias.
A área de influência, sobretudo a Baía de Guanabara, representa a região
geográfica de maior e mais complexo fluxo de transporte náutico do país, sendo
portanto, um fator de baixa sensibilidade às alterações do meio.
II.6.1.3.3.8 – Uso e ocupação do solo
O fator uso e ocupação do solo é determinado pela combinação do conjunto
das atividades praticadas sobre o espaço com os tipos de assentamento que
ocupam tal espaço. Tais atividades são determinadas pelos processos de
reprodução de uma sociedade e se manifestam sobre assentamentos que podem
ou não serem aglomerações urbanas. Sendo o uso do solo o rebatimento da
reprodução social no plano do espaço, no caso do espaço urbano o valor de uso
de uma localização se altera constantemente com a transformação desse espaço:
o uso do solo é constantemente sujeito à obsolescência de seu capital fixo e
portanto inteiramente sujeito às alterações da dinâmica econômica e populacional
e pelas decisões políticas, sendo classificado como de alta sensibilidade.
II.6.1.3.3.9 – Atividade turística
O fator atividade turística compreende o rol de modalidades de turismo
desenvolvidas na Área de Estudo, de acordo com o levantamento e descrição
presente no diagnóstico ambiental do meio socioeconômico. Os municípios que
fazem parte da área de estudo possuem vocação turística, sendo esta uma
atividade econômica significativa para boa parte da população da região.
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Classifica-se, portanto, como um fator de alta sensibilidade às alterações do
meio.
II.6.1.3.3.10 – Conhecimento técnico-científico
O fator conhecimento técnico-científico abarca o rol de tecnologias,
conhecimentos relacionados e massa crítica necessários para concretizar as
atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. Está incluída a
gama de equipamentos e serviços, além da tecnologia, que leva as indústrias a se
organizarem, realizarem investimentos e capacitarem mão de obra. Classifica-se
como um fator de alta sensibilidade às alterações do meio, pois os desafios da
produção brasileira exigem o desenvolvimento de soluções inovadoras, ainda não
disponíveis no mercado mundial.
II.6.1.4 – Impactos sobre os Meios Físico e Biótico
II.6.1.4.1 – Impactos Efetivos
II.6.1.4.1.1 – Fase de Planejamento
Não foram identificados impactos efetivos para os meios físico e biótico na
fase de planejamento do Projeto Etapa 3.
II.6.1.4.1.2 – Fase de Instalação
O

Quadro

II.6.1.4.1.2-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.1.2-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de instalação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.4.1.2-1 – Relação entre os fatores ambientais, aspectos ambientais e impactos efetivos sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de instalação.
Fator Ambiental

Sensibilidade

Sedimento

Baixa

Água oceânica

Baixa

Nº do
impacto

Aspecto Ambiental
Instalação dos sistemas de coleta e
escoamento

I1

Pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento

I2

Instalação dos sistemas de coleta e
escoamento

I3

Descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares

I4

Descarte do efluente de teste
estanqueidade

I5

Impacto
Alteração da morfologia de fundo pela instalação dos sistemas
de coleta e escoamento
Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento
Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e
escoamento
Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de
efluentes sanitários e resíduos alimentares
Alteração da qualidade da água oceânica por descarte do
efluente de teste de estanqueidade

Ar

Baixa

Emissões atmosféricas

I6

Alteração da qualidade do ar

Clima

Alta

Emissões atmosféricas

I7

Contribuição para o efeito estufa
(Continua)
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Quadro II.6.1.4.1.2-1 (Conclusão)

Fator Ambiental

Comunidade bentônica

Nécton

Aves marinhas

Sensibilidade

Baixa

Alta

Alta

Aspecto Ambiental

Nº do
impacto

Impacto

Pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento

I8

Perda de habitat bentônico devido à pré-ancoragem dos FPSOs
e linhas de coleta e escoamento

Instalação dos sistemas de coleta e
escoamento

I9

Pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento

I10

Instalação dos sistemas de coleta e
escoamento

I11

Geração de ruído

I12

Perda de habitat bentônico devido à instalação dos sistemas de
coleta e escoamento
Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do
sedimento devido a pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento
Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do
sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e
escoamento
Perturbação no nécton pela geração de ruídos

Geração de luminosidade

I13

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

Presença dos FPSOs e dos sistemas de
coleta e escoamento

I14

Perturbação no nécton pela instalação dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e escoamento

Geração de luminosidade

I15

Perturbação nas aves marinhas pela geração de luminosidade
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Quadro II.6.1.4.1.2-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos sobre os meios físico e
biótico na fase de instalação.
Aspectos ambientais / Fator Ambiental

Sedimento

Pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento
Instalação dos sistemas de coleta e escoamento

I1

Água
oceânica

Ar

Clima

Comunidade
Aves
Néctons
bentônica
marinhas

I2

I8, I10

I3

I9, I11

I14

Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento
Geração de ruídos

I12

Geração de luminosidade

I13

Descarte do efluente de teste estanqueidade

I5

Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares

I4

Emissões atmosféricas

I15
I6
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo dos meios físico e biótico
identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.4.1.2-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Pequena

Pequena
Pequena

Baixa

Magnitude

Não

Baixa
Baixa

Intermitente

Impacto em UC
Não

Cumulativo / Indutor

Não

Intermitente

Reversível

Frequência

Não
Cumulativo/Indutor

Temporária

Intermitente

Reversível

Imediata

Cumulatividade
Não
Cumulativo/Indutor

Permanente

Local

Reversibilidade
Reversível

Longa

Imediato

Permanência

Regional

Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido a pré-ancoragem
dos FPSOS e das linhas de coleta e escoamento

Temporária

Imediato

I2

Direto

Duração

Direto

Água oceânica (baixa)

Imediata

Negativo

Pré-Ancoragem dos FPSOs e
das linhas de coleta e
escoamento

Negativo

Abrangência
espacial

Alteração da morfologia de fundo pela instalação dos
sistemas de coleta e escoamento

Local

I1

DP/PLD

Tempo de incidência

Sedimento (Baixa)

Imediato

Instalação dos Sistemas de
Coleta e Escoamento

TODAS

Forma de incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TLD/SPA/PCD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Importância
Pequena

Cumulativo

Intermitente

Não

Baixa

Pequena

Cumulativo

Intermitente

Não

Baixa

Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa

Reversível
Reversível

Baixa

Impacto em UC
Não

Temporária
Temporária

Não

Frequência
Intermitente

Imediata
Curta

Intermitente

Cumulatividade
Cumulativo, indutor

Local
Local

Cumulativo, indutor

Reversibilidade
Reversível

Imediato
Imediato

Reversível

Permanência
Temporária

Direto
Direto

Temporária

Duração
Imediata

Negativo
Negativo

Curta

TLD/SPA/PCD
PLD/DP

PLD/DP

Abrangência
espacial

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte
de efluentes sanitários e resíduos alimentares

Local

I4

Regional

Água oceânica (baixa)

Tempo de incidência

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Imediato

Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido instalação do
sistema de coleta e escoamento
Imediato

I3

Forma de incidência

Água oceânica (baixa)

Direto

Físico/Biótico

Instalação dos Sistemas de
Coleta e Escoamento

Direto

Impacto

Natureza

Nº

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TLD/SPA/PCD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Baixa

Média

Importância
Pequena

Não

Pequena

Baixa

Contínuo

Magnitude

Não

Cumulativo

Baixa

Intermitente

Irreversível

Impacto em UC

Cumulativo

Permanente

Não

Reversível

Longa

Frequência

Temporária

Suprarregional

Pontual

Imediata

Contribuição para o efeito estufa

Imediato

Cumulatividade

Regional

I7

Não cumulativo, indutor

Imediato

Clima (Alta)

Direto

Reversibilidade

Direto

Emissões atmosféricas

Reversível

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Permanência

I6

Temporária

Ar (baixa)

Negativo

Duração

Emissões atmosféricas

Imediata

Alteração da qualidade da água oceânica por
descarte do efluente de teste de estanqueidade

TODAS

Abrangência espacial

I5

Local

Água oceânica (baixa)

TODAS

Tempo de incidência

Descarte do efluente do teste
de estanqueidade

Imediato

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TODAS

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Importância
Pequena
Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa

Baixa

Impacto em UC
Não
Não

Não

Frequência
Intermitente
Intermitente

Intermitente

Cumulatividade
Cumulativo/Induzido
Cumulativo/Induzido

Cumulativo

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Irreversível

Permanência
Temporária
Permanente

Temporária

Duração
Imediata
Longa

Imediata

Abrangência espacial
Local
Regional

Local

Tempo de incidência
Imediato
Imediato

Perda de habitat bentônico devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento
Imediato

I9

Forma de incidência

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)

Direto

Instalação dos Sistemas de
Coleta e Escoamento

Direto

Perda de habitat bentônico devido à pré-ancoragem
dos FPSOS e das linhas de coleta e escoamento

Direto

I8

Natureza

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)

Negativo

Físico/Biótico

Pré-Ancoragem dos FPSOs e
das linhas de coleta e
escoamento

Negativo

Impacto

Negativo

Nº

TODAS

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Importância
Pequena
Pequena

Reversível

Cumulativo

Intermitente

Sim

Média

Grande

Reversível

Cumulativo

Intermitente

Sim

Média

Grande

Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa

Temporária
Temporária

Baixa

Impacto em UC
Não
Não

Imediata
Curta

Não

Frequência
Intermitente
Intermitente

Regional
Regional

Intermitente

Cumulatividade

Imediato
Imediato

Cumulativo/Induzido Cumulativo/Induzido Cumulativo/Induzido

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Direto
Direto

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária

Negativo
Negativo

Permanente

Duração
Imediata
Imediata

TLD/SPA/PCD
PLD/DP

Longa

Abrangência
espacial
Local
Local

Perturbação no nécton pela geração de ruído

Regional

I12

Tempo de
incidência

Nécton (alta)

Imediato

Geração de ruído

Imediato

Perturbação na comunidade bentônica por
ressuspensão do sedimento devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento

Imediato

I11

Forma de
incidência

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)

Indireto

Físico/Biótico

Instalação dos Sistemas de
Coleta e Escoamento

Indireto

Perturbação na comunidade bentônica por
ressuspensão do sedimento devido a pré-ancoragem
dos FPSOS e das linhas de coleta e escoamento

Indireto

I10

Natureza

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)

Negativo

Físico/Biótico

Pré-Ancoragem dos FPSOs e
das linhas de coleta e
escoamento

Negativo

Impacto

Negativo

Nº

TODAS

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Perturbações no nécton pela instalação dos FPSOs e
sistemas de coleta e escoamento

Geração de luminosidade
Aves marinhas (Alta)
I15
Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade
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Negativo
Direto
Imediato
Local
Imediata
Temporária
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Sim
Baixa
Média

Negativo
Direto
Imediato
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Local
Curta
Temporária
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Sim
Baixa
Média

Grande

Média

Não

Contínuo

Cumulativo

Reversível

Permanente

Longa

Local

Imediato

Grande

Média

Não

Contínuo

Cumulativo

Reversível

Temporária

Imediata

Local

Imediato

Direto

Negativo

Média

Baixa

Sim

Intermitente

Cumulativo

Reversível

Temporária

Curta

Local

Imediato

Direto

Negativo

Média

Baixa

Sim

Intermitente

Cumulativo

Reversível

Temporária

Imediata

Local

Imediato

Direto

Negativo

Importância

Magnitude

Impacto em UC

Frequência

Cumulatividade

Reversibilidade

Permanência

Duração

Abrangência espacial

Tempo de incidência

Forma de incidência

Natureza
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II.6

Direto

Negativo

Atividade

Nécton (alta)
TLD/SPA/PCD

Físico/Biótico
Geração de luminosidade
PLD/DP

Impacto

TLD/SPA/PCD

Nº

DP/PLD

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

PLD/DP

Meio

Físico/Biótico
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I1 – Alteração da morfologia de fundo pela instalação dos sistemas de
coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Instalação dos Sistemas de Coleta e Escoamento
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subsubitem II.6.1.3 o fator ambiental sedimento
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A instalação dos sistemas de coleta e escomento altera a morfologia de fundo.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para uma adequada discussão sobre este impacto é importante tecer breves
considerações sobre as características dos sistemas de escoamento e coleta e do
arranjo submarino definido para os empreendimentos, bem como considerar as
características do fator ambiental, conforme aspecto Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e escoamento. É importante considerar que todas as linhas e
equipamentos, considerados neste impacto serão simplesmente assentados sobre
o assoalho oceânico. Em relação ao arranjo submarino, deve-se considerar que por
questões técnicas, ambientais e de projeto, todos os arranjos concebidos foram
precedidos de estudos prévios, que estão disponíveis no subitem II.5.1.4 –
Geologia e Geomorfologia deste EIA.
Tomando como referência acima, depreende-se que as intervenções das
instalações dos equipamentos na morfologia são muito pouco significativas
restringindo-se

a

movimentações

de

sedimentos

bastante

localizadas

e

perceptíveis somente na imediata adjacência dos mesmos. Diversas evidências da
baixa ressuspensão de sedimento e dos tipos de modificações morfológicas que a
instalação de equipamentos submarinos promovem no seu entorno já foram
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apresentadas em outros licenciamentos do próprio Polo Pré-Sal e de outros
empreendimentos da Bacia de Santos como a instalação do Gasoduto UruguáMexilhão.
As estruturas submarinas ficarão, durante a operação do empreendimento,
assentadas sobre o assoalho marinho. Para o TLD, SPAs existe somente um poço
de produção e o Piloto de curta duração tem dois poços a serem interligados. De
acordo com o descritivo do aspecto ambiental, a área máxima individual destas
estruturas submarinas é de aproximadamente 80 km² e, de forma conservativa, a
área somada de todas as estruturas submarinas, considerando todos os 11 DPs e
o Piloto de Libra, chega a aproximadamente 1.040 km² o que equivale a
aproximadamente 0,3% da área total da Bacia de Santos (350.000 km²). A área
pode ser menor em função da extrapolação calculada, que por vezes pode
considerar uma mesma área para mais de um projeto.
De acordo com estudos prévios apresentados no subitem II.5.1.4 – Geologia
e Geomorfologia, não existe a presença de feições de fundo ativas nos blocos e
campos onde serão desenvolvidas as atividades do Projeto Etapa 3.
Desta maneira, este impacto pode ser classificado como efetivo, de natureza
negativa e forma de incidência direta, uma vez que este impacto ocorre
diretamente devido a instalação de estruturas submarinas e intermitente, pois
ocorrerá ao longo do projeto de forma descontínua, tempo de incidência imediato
uma vez que os efeitos da presença de tais estruturas na morfologia de fundo se
manifesta durante a ocorrência do aspecto ambiental.
Considerando que o TLD, SPAs e Piloto tem um arranjo mais localizado e no
máximo dois projetos concomitantes, sua abrangência é local. Para o Piloto de
longa duração e DPs este impacto possui abrangência espacial regional. Em
função do tempo de interligação e operação dos poços, este impacto é imediato
para TLD e SPAs e tem longa duração para Piloto de longa duração e DPs,
permanente para DPs e Pilotos de Longa duração, temporário para o TLD e
Piloto de curta duração, e reversível para todos os FPSOS, visto que todas as
estruturas serão removidas após o término das atividades.
Sobre a cumulatividade, mesmo com a proximidade de algumas estruturas
submarinas, a alteração da morfologia ocorre bem próxima às linhas, portanto esta
cumulatividade dificilmente ocorre de forma espacial e temporal, sendo este
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impacto

classificado

como

não

cumulativo.

Este

impacto

Pág.
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isoladamente,

proveniente de diversos empreendimentos, representa alterações isoladas na
morfologia de fundo, mesmo considerando todas as estruturas submarinas do Polo
Pré-Sal da Bacia de Santos, elas tem um raio de segurança maior que a área
impactada, não sendo sinérgico. Além disso, este impacto induz impacto sobre
comunidades bentônicas, sendo, portanto, um impacto indutor.
Como as alterações na morfologia do fundo marinho estão localizadas no Polo
Pré-Sal da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Analisando a intensidade da alteração provocada pelo aspecto ambiental sobre
o assoalho marinho, principalmente devido as áreas modificadas no caso da
instalação dos equipamentos submarinos, este impacto pode ser classificado como
sendo de baixa magnitude e pequena importância. Assim, o Quadro
II.6.1.4.1.2-4, sintetizam a classificação deste impacto.
Quadro II.6.1.4.1.2-4 – Classificação do impacto Alteração da morfologia de fundo pela
instalação dos sistemas de coleta e escoamento – Fase
instalação.
Impacto I1

Atributos

Alteração da
morfologia de
fundo pela
instalação dos
sistemas de coleta
e escoamento

Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência
espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC
Magnitude
Importância

Classificação
TLD/SPAs/PCD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato

Classificação
PLD e DPs
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato

Local

Regional

Imediata
Temporário
Reversível
Não Cumulativo,
Indutor
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Longa
Permanente
Reversível
Não Cumulativo,
Indutor
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Medidas Associadas:
Como medida preventiva, são utilizados sonares de varredura lateral,
batimetrias multifeixe, perfis sísmicos e imageamento por meio de veículos
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autônomo submarino (AUV) para verificar a presença ou não de feições de fundo
que poderiam ser alteradas em relação ao empreendimento.
Os estudos de fundo realizados são considerados medidas preventivas de
média eficácia, pois com eles é possível otimizar o layout submarino. As
informações obtidas nestes estudos permitem primeiramente que sejam evitadas
interferências com ambientes ecologicamente relevantes, mas também uma
redução da área a ser alterada pela presença das estruturas submarinas durante
toda a atividade, já prevendo áreas inclusive para futuras intervenções na região. A
partir deste estudo, reduções de área são bem-vindas não só do ponto de vista
ambiental como também para redução de custos nos projetos.
O Quadro II.6.1.4.1.2-5 apresenta o grau de eficácia dessa medida.

Quadro II.6.1.4.1.2-5 – Qualificação da eficácia da medida associada ao impacto
Alteração da morfologia de fundo pela instalação de equipamentos
submarinos.
Impacto I1

Alteração da morfologia de
fundo pela instalação de
equipamentos submarinos

Tipologia
de medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Mitigadora
preventiva

1) Verificação da presença de feições de
fundo através de sonares de varredura
lateral, batimetrias multifeixe, perfis
sísmicos e imageamento por meio de
veículo autônomo submarino (AUV).

Médio

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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I2 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta
e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Pré-Ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subsubitem II.6.1.3 o fator ambiental água
oceânica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento das estacas torpedo dos FPSOs e das linhas de coleta e
escoamento no solo marinho remobilizam o sedimento para a coluna d’água
aumentando a turbidez e induzindo a alteração da qualidade da água.
Descrição do Impacto Ambiental:
As estacas torpedos, utilizadas neste projeto para a ancoragem dos FPSOs, no
momento de cravação no assoalho marinho provocam o revolvimento do sedimento
de fundo, remobilizando-o na área de ancoragem. Neste processo, forma-se uma
pluma de material em suspensão, sendo que a taxa e local de deposição
dependem essencialmente da granulometria do sedimento. Fenômeno semelhante
é observado no momento da instalação das linhas de coleta e escoamento, quando
estes equipamentos entram em contato com o assoalho marinho – detalhado no
impacto Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de sedimento
devido instalação do sistema de coleta e escoamento.
Destaca-se que este impacto ocorre somente na fase de instalação dos FPSOs
e das linhas. No momento de desinstalação as estacas torpedo não são retiradas
do assoalho marinho, não ocasionando, portanto, este impacto.
Após o contato das estacas com o fundo marinho, ocorre a ressuspensão do
sedimento. Conforme a atuação das forças de empuxo e gravidade, estas
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partículas vão sendo transportadas em trajetória descendente até retornarem ao
leito marinho. Considerando que o tamanho das partículas não será alterado, esta
trajetória dependerá da velocidade das correntes locais que são muito baixas, na
ordem de unidades de cm por segundo, o que faz com que a ressuspensão de
sedimentos fique localizada ao redor do ponto de fixação das ancoragens.
Para o TLD e SPAs, a contribuição para este impacto é associada ao contato
dos equipamentos submarinos de um único poço e, para Piloto de Curta Duração,
a dois poços.
Para o Piloto de longa duração e os DPs, a avaliação foi realizada
considerando consequentemente maior número de estacas torpedo por FPSO em
função do tipo de ancoragem, maior número de estacas para fixar as linhas de
coleta e escoamento e o maior número de poços por empreendimento.
Diante do exposto, é possível inferir que este impacto é classificado como
efetivo e de natureza negativa. Como este impacto ocorre diretamente, e no
momento em que acontece o aspecto ambiental Pré- Ancoragem dos FPSOs e das
linhas de coleta e escomento, sua forma de incidência é direta e seu tempo de
incidência é imediato.
Considerando-se o raio de abrangência das âncoras em torno de 1 km e que
os efeitos fiquem confinados ao redor dos pontos de contato, este é um impacto de
abrangência espacial local. Esses efeitos tendem a ser dissipados de maneira
efetiva, fazendo com que a duração deste impacto seja classificada como
imediata, portanto de permanência temporária e reversível.
Esse impacto ocorre somente no momento de ancoragem, porém de forma
escalonada, em diversos empreendimentos diferentes, sendo, portanto, um
impacto de frequência intermitente.
Da mesma forma que o impacto Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e
escoamento, também incidente no fator água oceânica (impactos cumulativos),
mesmo que ocorram outros impactos concomitantes com este, as alterações no
fator ambiental são confinadas ao redor das instalações e nas proximidades do
fundo marinho. Além destas considerações, a alteração na qualidade da água
provocada por este impacto induz alterações na comunidade bentônica, sendo,
portanto, um impacto indutor.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
85/814

Como as alterações na qualidade da água estão localizadas no Polo Pré-Sal
da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Espera-se que a alteração na qualidade da água pela ressuspensão de
sedimento seja pouco perceptível através de medições tradicionais, sendo assim a
magnitude deste impacto pode ser classificado como baixa.
Como o fator ambiental água oceânica possui baixa sensibilidade este
impacto pode ser classificado como sendo de pequena importância, para TLD,
SPAs, Pilotos e DPs. O Quadro II.6.1.4.1.2-6 apresenta a classificação desse
impacto, lembrando que este impacto não se aplica em gasodutos em função do
tipo de instalação.
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Quadro II.6.1.4.1.2-6 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por ressuspensão de sedimento devido a pré-ancoragem
dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento - Fase de
instalação.
Impacto I2

Alteração da qualidade
da água oceânica por
ressuspensão de
sedimento devido a
pré-ancoragem dos
FPSOs e linhas de
coleta e escoamento

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, indutor

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Em função do impacto apresentar caráter extremamente pontual, ser
temporário e de pequena magnitude e importância, não são propostas medidas
mitigadoras para o mesmo. Cabe destacar que a forma de intervenção no
sedimento para instalação das estruturas submarinas não é passível de alteração,
logo não existem medidas mitigadoras para o componente água oceânica em
função da ressuspensão do sedimento.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I3 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Instalação dos sistemas de coleta e escoamento
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A instalação das estruturas submarinas e lançamento dos gasodutos no solo
marinho remobilizam o sedimento para a coluna d’água aumentando a turbidez e
induzindo a alteração da qualidade da água.
Descrição do Impacto Ambiental:
Assim como a ressuspensão do sedimento para a coluna d’água devido a
ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta, fenômeno semelhante é observado
no momento do lançamento das linhas de produção, injeção e exportação de gás,
quando estes equipamentos entram em contato com o assoalho marinho. Como
descrito, após a ressuspensão do sedimento, a pluma tende a se dispersar
rapidamente, favorecendo a recuperação das condições anteriores.
Para o TLD e SPAs a contribuição para este impacto é associada à interligação
a um poço produtor e no Piloto de Curta Duração à interligação de dois poços.
De acordo com o descritivo do aspecto ambiental Instalação dos sistemas de
coleta e escoamento, para os Pilotos e DPs a área máxima das estruturas
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submarinas é de 80 km². Entretanto, é importante destacar que a instalação de
todas as estruturas submarinas nestes campos não ocorrerá simultaneamente,
com variações temporais da ordem de meses a anos.
Diante do exposto, é possível inferir que este é um impacto que ocorrerá na
fase de instalação do TLD, SPAs, Pilotos e DPs, sendo de classe efetivo e
natureza negativa. Como este impacto ocorre diretamente, e no momento em que
acontece o aspecto ambiental Instalação dos Sistemas de Coleta e Escoamento,
sua forma de incidência é direta e seu tempo de incidência é imediato.
Espera-se que os efeitos fiquem confinados ao redor dos pontos de contato,
sendo portanto um impacto de abrangência espacial local para TLD, SPA a Piloto
de curta duração e regional para Piloto de longa duração e DPs. Esses efeitos
tendem a ser dissipados de maneira efetiva, fazendo com que a duração deste
impacto seja classificada como sendo imediata, exceto no Piloto de longa duração
e DP, que as instalações duram de 5 a 15 anos (curta), portanto de permanência
temporária e reversível.
A frequência deste impacto é intermitente, visto que ocorrerá diversas vezes
ao longo das instalações das estruturas submarinas.
Sobre a cumulatividade, ele se soma ao impacto Alteração da qualidade da
água oceânica por ressuspensão de sedimento devido a pré-ancoragem dos
FPSOs e das linhas de coleta e escoamento, sendo, portanto, cumulativo.
Além destas considerações, a alteração na qualidade da água provocada por
este impacto induz alterações no meio biótico, sendo portanto um impacto indutor.
Como as alterações na qualidade da água estão localizadas no Polo Pré-Sal
da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Assim, como apresentado no impacto I2, a magnitude deste impacto pode ser
classificada como baixa, visto que o fator ambiental água apresenta pouca
alteração em sua qualidade ambiental. Como o fator ambiental possui baixa
sensibilidade, este impacto pode ser classificado como sendo de pequena
importância, para TLD, SPAs, Pilotos, DPs e gasoduto. O Quadro II.6.1.4.1.2-7
apresenta a avaliação do impacto Alteração da qualidade da água por
ressuspensão de sedimento devido instalação das estruturas submarinas do TLD,
SPAs, DPs e Pilotos do Projeto Etapa 3.
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Quadro II.6.1.4.1.2-7 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por ressuspensão de sedimento devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento - Fase de instalação.
Impacto I3

Alteração da
qualidade da água
oceânica por
ressuspensão de
sedimento devido
à instalação dos
sistemas de coleta
e escoamento

Atributos

Classificação
TLD/SPAs/PCD

Classificação
PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de
incidência
Tempo de
incidência
Abrangência
espacial

Direto

Direto

Imediato

Imediato

Local

Regional

Duração

Imediata

Curta

Permanência

Temporário

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, indutor

Cumulativo, indutor

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Medidas Associadas:
Em função de o impacto apresentar caráter extremamente pontual, ser
temporário e de baixa magnitude e pequena importância, não são propostas
medidas mitigadoras para o mesmo. Cabe destacar que a forma de intervenção no
sedimento para instalação das estruturas submarinas não é passível de alteração,
logo não existem medidas mitigadoras para o componente água em função da
ressuspensão do sedimento.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I4 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares
Aspecto ambiental do impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento de efluente sanitário e resíduos alimentares provenientes das
embarcações de apoio no corpo receptor pode alterar a qualidade da água do mar.
Descrição do Impacto Ambiental:
A principal alteração da qualidade da água devido aos descartes de efluentes
sanitários e resíduos alimentares é o aumento da turbidez e dos níveis de
determinados nutrientes na camada de água superficial. Essas alterações são
diretamente proporcionais à quantidade de efluentes e resíduos lançados.
Considerando as características oceanográficas na região do empreendimento,
onde a dinâmica superficial é regida pela Corrente do Brasil e seus vórtices, com
grandes escoamentos, e considerando ainda a distância de contornos continentais,
espera-se que estes efluentes e resíduos sejam diluídos e dispersos rapidamente,
tanto espacial quanto temporalmente.
É importante ressaltar que, nesta fase os efluentes e resíduos são gerados
principalmente pelas embarcações de apoio, sendo desconsiderado o FPSO.
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Considera-se que estas embarcações de apoio seguem a MARPOL e a Nota
Técnica IBAMA 01/11 e que tem tripulação superior a 15 pessoas e/ou são
“continuadas” (embarcações lançadoras de linhas, lançadoras de âncoras, apoio a
ROV e apoio a mergulho) terão os efluentes sanitários e águas servidas lançadas
entre três e 12 milhas náuticas da costa após passagem por sistema de tratamento.
Sem tratamento, o descarte só ocorrerá após 12 milhas náuticas da costa, desde
que a embarcação esteja em movimento – impactando o fator ambiental águas
oceânicas.
Assim, este impacto pode ser classificado como efetivo e de natureza
negativa, ocorre na forma de incidência direta devido ao aspecto ambiental
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares, com tempo de incidência
imediato. Considerando a trajetórias das embarcações de apoio, este impacto é
classificado como tendo abrangência espacial local.
A duração deste impacto está atrelada às atividades de instalação a duração
deste impacto é imediato (para TLD, SPAs e Piloto de curta duração) e curta (para
Piloto de longa duração e DPs). Assim, para todos os empreendimentos a
permanência deste impacto é temporária.
Assim que cessado o aspecto ambiental, o fator ambiental água tende a
retornar aos níveis anteriores, sendo portanto um impacto reversível. Como não se
tem a frequência exata de lançamento deste efluentes e resíduos alimentares, este
impacto é classificado como sendo de frequência intermitente.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos têm o auxílio de embarcações de apoio
e/ou lançam estes tipos de efluentes sanitários e resíduos alimentares, como do
Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades fora do Pólo Pré-Sal,
como a produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon. O
descarte de efluentes é também um impacto associado às demais embarcações e
navios transitando na área de estudo o que amplia, tanto espacial como
temporalmente o impacto sobre este fator ambiental em águas superficiais,
portanto é cumulativo. Considera-se que o lançamento destes efluentes altera a
qualidade da água de forma localizada e devido a grande capacidade de dispersão
do meio e as reduzidas concentrações de lançamento, as alterações no fator
ambiental água serão reduzidas, por isso é avaliado como não sinérgico.
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Ainda, nesta fase do empreendimento o lançamento destes efluentes ocorre
somente pelas embarcações de apoio, durante um tempo reduzido, assim pode ser
classificado como não indutor.Considerando que as embarcações seguirão a
MARPOL e a Nota Técnica do IBAMA e que ao longo do trajeto preferencial das
embarcações não há UC após 12 milhas náuticas da costa, este impacto não
atinge UCs.
Frente ao exposto, devido às pequenas quantidades de efluentes e resíduos
alimentares, a grande capacidade de diluição do meio e a reversibilidade deste
impacto, este pode ser classificado, para todas as atividades como sendo de baixa
magnitude, uma vez que a alteração do fator ambiental água apresenta alteração
pouco perceptível através de medições tradicionais. Associada a baixa
sensibilidade do fator ambiental, este impacto possui uma pequena importância.
No Quadro II.6.1.4.1.2-8 este impacto é classificado para a fase de instalação.

Quadro II.6.1.4.1.2-8 – Classificação do impacto Alteração da qualidade
da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares – Fase de
instalação.
Impacto I4

Atributos

Alteração da
qualidade da água
oceânica por
descarte de
efluentes sanitários
e resíduos
alimentares

Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência
espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC
Magnitude
Importância

TLD, SPAs e
PCD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato

PLD e DPs
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato

Local

Local

Imediata
Temporário
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Curta
Temporário
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Medidas Associadas:
Sem medidas adicionais associadas.
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Sem parâmetros associados.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
•

Nota Técnica nº 01/11

•

MARPOL 73/78.

I5 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte do efluente de
teste de estanqueidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluente do teste de estanqueidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento do efluente do teste de estanqueidade no corpo receptor altera a
qualidade da água oceânica.
Descrição do Impacto Ambiental:
A principal alteração da qualidade da água devido ao descarte do efluente do
teste de estanqueidade é a alteração da coloração da água pelo uso da
fluoresceína, visto que esta é uma substância não iônica, solúvel em água e
biodegradável.
A concentração de Fluorene R2 que será utilizada no efluente do teste de
estanqueidade é inferior à Concentração de Efeito Não Observado (CENO) de
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200 mg/L, obtida em testes de toxicidade crônica, com embriões do ouriço-do-mar
Lytechinus variegatus.
Portanto, este impacto só ocorrerá na fase de instalação dos sistemas de
coleta e escoamento, e pode ser classificado como efetivo e de natureza
negativa, ocorre na forma de incidência direta devido ao aspecto ambiental
Descarte de efluente do teste de estanqueidade, com tempo de incidência
imediato.
É esperada uma diluição efetiva provocada pelo corpo receptor, fazendo com
que este impacto seja classificado como de abrangência espacial local, duração
imediata e permanência temporária. Assim que cessado o aspecto ambiental o
fator ambiental água tende a retornar a suas características anteriores sendo,
portanto, um impacto reversível.
Este impacto ocorre somente na fase de instalação do gasoduto, tendo
portanto frequência pontual.
Sobre a cumulatividade, este impacto ocorre durante a instalação dos
sistemas de coleta e escoamento, por isso possui a capacidade de ser cumulativo
no tempo, entretanto não possui capacidade de ser cumulativo no espaço. Esta
premissa ocorre pois se considera que as alterações no fator ambiental água
estejam confinadas ao redor das linhas e gasodutos e nas proximidades do fundo
marinho, e que a distância entre as atividades do empreendimento Etapa 3 e as
demais atividades no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos são maiores que o raio de
atuação deste impacto. Assim este impacto é classificado como não cumulativo.
Além destas considerações, a alteração na qualidade da água provocada por este
impacto induz alterações no meio biótico, sendo portanto um impacto indutor.
Como o sistema de coleta e escoamento ocorrerá nos locais de instalação ,
nesta região não são identificadas Unidades de Conservação, assim este impacto
não interfere em Unidades de Conservação.
Frente ao exposto, devido a concentração a ser utilizada fluoresceína, a
grande capacidade de diluição do meio e a reversibilidade deste impacto, este
pode ser classificado, como sendo de baixa magnitude, visto que se espera que o
fator ambiental água apresente pouca alteração perceptível. Associada a baixa
sensibilidade do fator ambiental, este impacto possui uma pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-9 sintetiza a classificação este impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.2-9 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de efluente de teste de estanqueidade –
Fase de Instalação.
Impacto I5

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não cumulativo, indutor

Frequência

Pontual

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte do efluente
de teste de estanqueidade

Medidas Associadas:
Em função de o impacto apresentar caráter extremamente pontual, ser
temporário e de pequena magnitude e importância, não são propostas medidas
mitigadoras para o mesmo.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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I6 – Alteração da qualidade do ar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental ar possui
baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões de poluentes regulados das atividades das embarcações de apoio
e dos FPSOs alteram intermitentemente a qualidade do ar regional durante a
atividade de instalação/desativação.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades de instalação do TLD, SPAs, DPs e Piloto envolvem a operação
temporária (da ordem de dias) de embarcações que realizam o lançamento de
âncoras, árvores de natal, lançamento de gasodutos, navegação do FPSO e
ligação das linhas de escoamento. Durante a navegação até o 1º óleo, os FPSOs
usam motogeradores para geração essencial de energia elétrica. Portanto, as
emissões de poluentes regulados durante a instalação são oriundas dos motores
das embarcações e geradores de energia à diesel.
Estudos de simulação da dispersão de poluentes atmosféricos regulados já
realizados para plataformas de produção de grande porte localizadas em
ambientes offshore da Bacia de Santos, apresentados através dos Projetos de
Controle da Poluição, indicam que a alteração na qualidade do ar na fase de
operação normal se restringe a dezenas de quilômetros ao redor das mesmas,
sendo as concentrações ao nível do mar sempre inferiores aos valores de
referência dos padrões de qualidade do ar nacionais aplicáveis à região
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continental. Analogamente, as alterações na qualidade do ar provocadas nas
atividadades de instalação são ainda de menor magnitude.
Desta forma, este impacto é classificado como efetivo, negativo e direto,
imediato, e intermitente pelas emissões dos FPSOs e das embarcações de apoio.
Para as atividades de TLD, SPAs, Pilotos e DPs a abrangência espacial de tal
alteração é considerada como regional restrito ao Polo do pré-Sal da Bacia de
Santos, sem afetar áreas costeiras.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos geram impactos alterando a qualidade
do ar. Destaques para as atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2,
além de atividades fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a produção
de Mexilhão, produção deMerluza e o DP de Tiro e Sidon. Além disso, embora
aqui esteja tratando somente as atividades na etapa de instalação do projeto Etapa
3, esta etapa pode ocorrer concomitantemente com atividades de operação de DPs
do Etapa 3. Desta maneira, considerando as diversas atividades que alteram o
fator ambiental ar têm seus efeitos encerrado alguns dias após a emissão dos
poluentes regulados, este é um impacto cumulativo.Considerando que as
alterações na qualidade do ar estão localizadas no Polo Pré-Sal da Bacia de
Santos e nesta região não são identificadas Unidades de Conservação, este
impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Este impacto é classificado como de duração imediata e reversível
considerando que a qualidade do ar retorne às condições naturais uma vez que os
aspectos ambientais cessem com a finalização das atividades.
Considerando a qualidade deste fator antes da incidência do impacto, durante
e após as atividades de instalação, a magnitude deste impacto é classificada
como baixa.
Considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental ar, aliado à análise da
magnitude, este impacto foi avaliado como de pequena importância. Sendo
assim, espera-se que a concentração de poluentes atmosféricos regulados não
seja suficiente para causar efeitos adversos significativos na região das atividades
do Projeto Etapa 3. O Quadro II.6.1.4.1.2-10 apresenta a classificação deste
impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.2-10 – Classificação do impacto Alteração da qualidade do ar – Fase
de instalação.
Impacto I6

Alteração da qualidade do ar

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Intermitente

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Não há medidas associadas as emissões atmosféricas durante a fase de
instalação dos projetos do Etapa 3 devido à pequena importância do impacto na
qualidade do ar.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
O parâmetro que se pretende utilizar para o monitoramento do impacto é o
consumo de combustível, previsto no escopo do Projeto de Controle da Poluição PCP.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Resolução CONAMA n° 382/2006, que em seu Anexo III estabelece os limites
de emissão para poluentes atmosféricos (poluentes regulados) provenientes de
processos de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural e em
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seu Anexo V estabelece os limites de emissão para poluentes atmosféricos
provenientes de turbinas a gás para geração de energia elétrica.

I7 – Co n trib u iç ã o p a ra o e fe ito e s tu fa
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental clima apresenta
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões atmosféricas emitidas pelo FPSO durante a fase de instalação
podem contribuir para o efeito estufa.
Descrição do Impacto Ambiental:
Atualmente as emissões de gases de efeitos estufa (GEE) no Brasil são da
ordem de 1,2 bilhão de ton de CO2eq (MCT, 2013), tendo sido projetadas em
quase dois bilhões de ton de CO2eq em 2020 (já considerado as metas de redução
voluntárias assumidas pelo país), segundo a regulamentação da Política Nacional
sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009 e Decreto nº 7.390/2010).
As emissões de GEE do Projeto Etapa 3 serão oriundas basicamente dos
processos de queima de combustível para geração de energia (térmica e elétrica)
nas embarcações de apoio. As principais substâncias com potencial de efeito
estufa são o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).
Para este período de instalação das atividades, este impacto efetivo tem
contribuição negativa. A emissão desses gases é contínua durante toda a fase de
instalação e seus efeitos são diretos, de incidência imediata e de longa duração
– considerando o tempo que estes gases podem permanecer na atmosfera mesmo
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depois da fase de instalação – podendo ainda ser avaliado como permanente e
irreversível. Considerando o caráter global dos efeitos a abrangência espacial é
avaliada como suprarregional. Justamente devido ao seu caráter global, não são
identificadas UCs afetadas pela contribuição do efeito estufa, pois se considera que
a interferência se dá para todo o território do planeta e não especialmente sobre
UCs.
Com relação a cumulatividade, diversos outros empreendimentos no PPSBS
contribuem também para o efeito estufa. Dado este potencial de se acumular no
tempo e no espaço com as emissões, tal impacto foi avaliado como cumulativo.
Considerando o curto período de instalação das atividades, este impacto pode
ser classificado como baixa magnitude. Associado a alta sensibilidade do fator
ambiental, este impacto possui média importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-11 sintetiza a classificação deste impacto.

Quadro II.6.1.4.1.2-11 – Classificação do impacto Contribuição para o efeito estufa nos
empreendimentos do Projeto Etapa 3.
Impacto I7

Contribuição para o efeito estufa

Atributos
Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Frequência
Cumulatividade
Impacto em UC
Magnitude
Importância

Classificação
Efetivo
Negativo
Direta
Imediato
Suprarregional
Longa
Permanente
Irreversível
Contínuo
Cumulativo
Não
Baixa
Média

Medidas Associadas:
Sem medidas associadas.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Sem parâmetros associados.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída por meio da
Lei nº 12.187/2009, define o compromisso brasileiro voluntário de adoção de ações
de mitigação com vistas a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE)
entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020. O Decreto no
7.390/2010, que regulamenta a PNMC, apresenta a projeção de emissões de
gases de efeito estufa para 2020, estimada em 3,236 Gt CO2eq.
O Plano Decenal de Energia – PDE, utilizado como Plano Setorial de Mitigação
e Adaptação do setor de energia no âmbito do PNMC, adota projeções de consumo
de energia e emissões de gases de efeito estufa que já consideram a operação dos
empreendimentos do Pré-Sal.
I8 – Perda de habitat bentônico devido à pré-ancoragem dos FPSOs e das
linhas de coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Pré-Ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento pode
impactar as comunidades bentônicas por perda de habitat.
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Descrição do Impacto Ambiental:
A perda de habitat bentônico é um impacto induzido pela alteração
geomorfológica

e

fisiográfica

decorrente

da

instalação

do

conjunto

de

equipamentos submarinos que serão instalados sobre o assoalho submarino. De
acordo com o exposto no subitem II.5.1.4 – Geologia e geomorfologia e no item
II.5.2 – Meio Biótico fica evidente que o ambiente bentônico na região dos
empreendimentos do Etapa 3 do Pré-Sal é caracterizado por uma grande
homogeneidade fisiográfica, faciológica e geomorfológica. Os efeitos das instalação
dos equipamentos são bastante localizados e percebidos apenas nas adjacências
imediatas dos mesmos. O efeito da ancoragem no assoalho oceânico para a perda
de habitat pode ser considerado efetivo, direto, negativo e com o tempo de
incidência imediato. Considerando que as âncoras não serão retiradas após a
desativação, e que localmente, no ponto de ancoragem continuarão causando
perturbação pontual por todo o tempo de permanência (pela movimentação das
amarras), o impacto foi classificado como de longa duração, para os DPs e
imediata para o TLD e SPAs (operados com o FPSO Cidade de São Vicente). A
abrangência é local para todas as ancoragens, ou seja, a perda de habitat se dá
apenas na área de cravamento das estacas e zonas de corrida das linhas até que
elas deixem o fundo.
Para todas as atividades ancoradas, o tempo de incidência deve ser
classificado como imediato. Após a ancoragem, espera-se uma reestruturação da
comunidade bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o substrato nas
imediações dessas estruturas. Exatamente sobre a âncora a movimentação das
amarras poderá dificultar a recolonização da fauna bêntica. Assim, este impacto foi
considerado como temporário; irreversível, uma vez que os torpedos não serão
removidos, e intermitente para todas as atividades avaliadas.
Este impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que
causam perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento; Pertubração na comunidade bentônica por
ressuspensão de sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e
escoamento). Este impacto também não atua de forma sinérgica com os demais
impactos, pois as instalações previstas no Etapa 3, não coincidem com os demais
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empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal Sal (Piloto de Tupi, Etapa 1 Etapa 2 e
Libra).

Da

mesma

forma,

ao

se

integrar

todos

os

impactos

destes

empreendimentos sobre a comunidade bentônica em uma escala temporal, estes
são significativamente ampliados. Este impacto não afeta UCs pela grande
distância da costa.
Considerando que a perda de habitat deverá abranger uma área bastante
reduzida em relação à área ocupada pela população, o impacto foi classificado
como sendo de baixa magnitude, uma vez que se trata de um impacto de
abrangência restrita, e que não se espera alterações relevantes no fator ambiental
como um todo. Como o fator ambiental afetado é de baixa sensibilidade, a
importância desse impacto foi classificada como pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-12 apresenta a avaliação desse impacto para as
atividades TLD, SPAs e DPs.

Quadro II.6.1.4.1.2-12 – Classificação do impacto Perda de habitat bentônico devido à
pré-ancoragem dos FPSOS e das linhas de coleta e escoamento
- Fase de instalação.
Impacto I8

Perda de habitat bentônico
devido à pré-ancoragem
do FPSO e linhas de coleta
e escoamento

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
A medida mitigadora para este impacto é a inspeção de fundo previamente à
pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento para o
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grandes

concentrações

de

organismos

bentônicos

que

demandem cautela operacional para a minimização de possíveis impactos.
Para isso, será realizada na área de pré-ancoragem uma inspeção visual
através de filmagem com ROV (Remote Operated Vehicle) e georreferenciamento.
A medida tem caráter preventivo e é de média eficácia, visto que o imageamento
poderá evitar a interferência em ecossistemas ecologicamente sensíveis.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Área que será ocupada com o sistema de ancoragem dos FPSOs.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I9 – Perda de habitat bentônico devido à instalação dos sistemas de
coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Instalação dos sistemas de coleta e escoamento.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A instalação dos sistema de coleta e escoamento pode impactar as
comunidades bentônicas por perda de habitat devido à presença de estruturas e
equipamentos assentados sobre o assoalho marinho, afetando a biota local.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Conforme a descrição no impacto anterior, toda e qualquer perturbação junto
ao sedimento resulta em alterações que podem ser sentidas em diferentes
intensidades na estrutura e função da comunidade bentônica ou em algum táxon
específico.
Como mencionado no o subitem II.5.2 – Diagnóstico do Meio Biótico,
destaca-se que são escassos os trabalhos a respeito da comunidade bentônica da
área de estudo e que a densidade desses organismos é baixa.
De acordo com o descrito no aspecto ambiental deste impacto, a área
estimada para instalação das estruturas submarinas de um Piloto ou DP é de
80 km². Nessa área, a presença das estruturas e equipamentos sobre o leito
marinho impedirão ou restringirão a ocorrência da comunidade bentônica,
especialmente da epifauna (a qual vive sobre a superfície do substrato
inconsolidado).
O efeito das estruturas fixadas no assoalho oceânico para a perda de habitat
bentônico pode ser considerado efetivo, forma de incidência direta e de natureza
negativa; ocorrendo de forma imediata, abrangendo a comunidade bentônica
local no caso das atividades de TLD, SPAs e Piloto de curta duração e regional
para as atividades de Piloto de longa duração e DPs, uma vez que alcançam um
raio de 5 km.
Em relação ao TLD, SPAs e Piloto de curta Duração, como a instalação tem
previsão de ocorrer por três meses para cada projeto (total de menos de dois
anos), este impacto foi classificado como sendo de duração imediata e
temporário. Para as atividades de Piloto de longa duração e DPs, a duração foi
classificada como longa e permanente na fase de implantação uma vez que o
sistema de coleta e escoamento permanecerá instalado por cerca de 30 anos.
Após a instalação

das estruturas submarinas não é esperado quaisquer

alterações ou mesmo em alterações nas estruturas nos parâmetros ecológicos das
comunidades do entorno que tendem rapidamente a recolonizar o substrato nas
imediações dessas estruturas. Assim, este impacto foi considerado como
reversível e intermitente, em função do cronograma de cada projeto. Este
impacto não afeta UCs pela grande distancia da costa.
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Este impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que
causam perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à préancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento; Perturbação na
comunidade bentônica por ressuspensão de sedimento devido a instalação dos
sistemas de coleta e escoamento). Ainda que estes impactos ocorram não apenas
nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos os demais
empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e
Libra), é localizado e cada estrutura por segurança tem um distanciamento
projetado, portanto não é sinérgico.
Considerando que a perda de habitat deverá abranger uma área bastante
reduzida proporcionalmente a toda a área ocupada pelo fator ambiental (Bacia de
Santos), que a área apresenta baixa densidade desses organismos, que a
permanência do impacto abrange longos períodos (no caso de DPs), ainda que
comparando aos impactos da pré-ancoragem que incidem sobre maior fração da
comunidade bêntica, o impacto foi classificado como sendo de pequena
magnitude, Como o fator ambiental afetado é de baixa sensibilidade, a
importância desse impacto foi classificada como pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-13 apresenta a avaliação desse impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.2-13 – Classificação do impacto Perda de habitat bentônico devido à
instalação dos sistemas de coleta e escoamento – Fase de
instalação.
Impacto I9

Atributos

SPAs,TLD e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Regional

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Cumulativo,
Induzido

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Perda de habitat
bentônico devido à
instalação dos sistemas
de coleta e escoamento

Medidas Associadas:
A medida mitigadora para este impacto é a inspeção de fundo previamente à
pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento para o
levantamento

de

grandes

concentrações

de

organismos

bentônicos

que

demandem cautela operacional para a minimização de possíveis impactos.
Para isso, será realizada na área de pré-ancoragem uma inspeção visual
através de filmagem com ROV (Remote Operated Vehicle) e georreferenciamento.
A medida tem caráter preventivo e é de média eficácia, visto que o imageamento
poderá evitar a interferência em ecossistemas ecologicamente sensíveis.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Área que será ocupada com o sistema de coleta e escoamento dos FPSOs.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I10 – Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do
sedimento devido à pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Pré-Ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento;
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A ressuspensão de sedimento causada pela pré-ancoragem dos FPSOs e das
linhas de coleta e escoamento pode aumentar a turbidez e concentração de
particulados em suspensão, alterando assim a qualidade da água. Tanto o
aumento da turbidez como a posterior decantação do particulado pode resultar na
perturbação da comunidade bentônica local.
Descrição do Impacto Ambiental:
Toda e qualquer perturbação junto ao sedimento resulta em alterações que
podem ser sentidas em diferentes intensidades na estrutura e função da
comunidade bentônica ou em algum táxon específico.
Organismos sésseis, que permanecem fixos no solo marinho, estão sujeitos a
morte pelo impacto mecânico ou asfixia pela ressuspensão de sedimento,
causando, por exemplo, entupimento das brânquias. Indivíduos vágeis, que têm
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poder de locomoção, podem se deslocar para outros pontos reagindo à
aproximação de estruturas próximas ao substrato.
Como mencionado nos impactos de alteração da qualidade da água por
ressuspensão de sedimento deviso a pré-ancoragem de FPSOs e linhas de coleta
e escoamento e da instação do sistema de coleta e escoamento, o substrato do
local onde serão instaladas as estruturas submarinas e gasodutos é composto por
sedimentos finos (silte e argila). A instalação dessas estrututras ocasionará
ressuspensão deste sedimento e posteriormente a decantação desse material que
poderá provocar perturbação na comunidade bentônica, principalmente em
organismos filtradores.
De acordo com o subitem II.5.2 – Diagnóstico do Meio Biótico, destaca-se
que são escassos os trabalhos a respeito da comunidade bentônica da área de
estudo (águas profundas, acima de 1000 m). Segundo Soares-Gomes et. al.,
(2012), de uma maneira geral, todos os grupos taxonômicos de animais marinhos
presentes em águas rasas também ocorrem em áreas profundas. Contudo, alguns
grupos são particularmente bem sucedidos. Entre estes animais, a grande maioria
compõe-se de depositívoros, sendo que os suspensívoros também podem estar
presentes.
No subitem II.5.2.4.1 do referido item, destaca um estudo realizado na Bacia
de Santos, no oceano profundo, ao largo do Litoral Norte do estado de São Paulo e
sul do Rio de Janeiro conduzido pela PETROBRAS em outubro de 2002
(PETROBRAS/HABTEC, 2003). Foram realizadas coletas em 30 estações entre as
isóbatas de 2.000 a 2.425 m. Este estudo amostrou 46 indivíduos, pertencentes a
22 espécies de 10 grupos taxonômicos do zoobentos. Os moluscos bivalves e
crustáceos constituíram o grupo mais abundante, sendo representados por seis
espécies. Os anelídeos poliquetas foram representados por quatro espécies e os
demais grupos contribuíram com apenas uma ou duas espécies.
De acordo com esse estudo foi possível constatar a baixa densidade
zoobentônica nas amostras dos blocos do Pré-Sal, assim como a riqueza de
espécies. De acordo com os resultados apresentados acima pode-se inferir que a
fauna bentônica nesse local é composta prioritariamente por organismos da
epifauna que possuem alguma mobilidade com uma pequena presença de
suspensívoros.
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Portanto espera-se que a ressuspensão do sedimento possa causar uma
pequena alteração temporária nos organismos bentônicos suspensívoros, os quais
não representam o grupo dominante na área.
Sendo assim este impacto pode ser considerado efetivo e indireto, uma vez
que ocorrerá pela alteração da qualidade da água pela ressuspensão de sedimento
advindo das ancoragens, instalação das estruturas submarinas e assentamento de
gasodutos (aspectos ambientais dos impactos 2 e 3).
Classifica-se este impacto como negativo; com o tempo de incidência
imediato, abrangendo a comunidade bentônica local, pois a área ocupada pela
ancoragem é menor que 1 km de raio.
Este impacto pode ser classificado como sendo de duração imediata, visto
que os efeitos da ressuspensão de sedimentos sobre o bentos são efêmeros e
rapidos.
Após a deposição do sedimento, espera-se uma reestruturação da comunidade
bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o substrato nas imediações dessas
estruturas. Assim, este impacto foi considerado como temporário; reversível, uma
vez que os torpedos não serão removidos, e intermitente. Também foi
considerado induzido pelos impacto 2 e 3. Este impacto não afeta UCs, pois
ocorre no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, onde não há UC.
Este impacto foi classicado como sendo de baixa magnitude pois espera-se
que a alteração seja de reduzida severidade, comprometendo alguns indivíduos
suspensívoros no local, mesmo que temporariamente.
Este impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que
causam perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à préancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento; Perda de habitat
bentônico devido à pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e
escoamento; Perda de habitat bentônico devido à instalação dos sistemas de
coleta e escoamento; Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do
sedimento devido à ancoragem dos PFOSs e das linhas de coleta e escoamento;
Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do sedimento devido à
instalação dos sistemas de coleta e escoamento ). Este impacto não atua de forma
sinérgica com os demais impactos. É também induzido pelo impacto Alteração da
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qualidade da água oceânica por ressuspensão de sedimento devido a instalação
do sistema de coleta e escoamento.
Destaca-se que estes impactos ocorrem não apenas nas instalações previstas
no Etapa 3, mas também em todos os demais empreendimentos presentes no Polo
Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial
destes efeitos cumulativos sobre a comunidade bentônica. Da mesma forma, ao se
integrar todos os impactos destes empreendimentos sobre a comunidade bentônica
em uma escala temporal, estes são significativamente ampliados. Merece destaque
também o fato de que estes impactos estão também associados a outros
empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta em um efeito
cumulativo ampliado sobre o bentos. Assim, esse impacto foi classificado como de
pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-14 apresenta a avaliação do impacto Perturbação na
comunidade bentônica por ressuspensão de sedimento devido a pré-ancoragem
dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento do Projeto Etapa 3.
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Quadro II.6.1.4.1.2-14 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade bentônica
por ressuspensão do sedimento devido a pré-ancoragem dos
FPSOs e das linhas de coleta e escoamento – Fase de
Instalação.
Impacto I10

Perturbação na comunidade
bentônica por ressuspensão
do sedimento devido a préancoragem dos FPSOs e
das linhas de coleta e
escoamento

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Frequência

Reversível
Cumulativo,
Induzido
Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Cumulatividade

Medidas Associadas:
A medida mitigadora para este impacto é a inspeção de fundo previamente à
pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento para o
levantamento

de

grandes

concentrações

de

organismos

bentônicos

que

demandem cautela operacional para a minimização de possíveis impactos.
Para isso, será realizada na área de pré-ancoragem uma inspeção visual
através de filmagem com ROV (Remote Operated Vehicle) e georreferenciamento.
A medida tem caráter preventivo e é de média eficácia, visto que o imageamento
poderá evitar a interferência em ecossistemas ecologicamente sensíveis.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Área que será ocupada com o sistema de ancoragem dos FPSOs.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I11 –

Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do
sedimento devido à instalação dos sistemas de coleta e
escoamento

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Instalação dos sistemas de coleta e escoamento.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Assim como descrito no Impacto Perturbação na comunidade bentônica por
ressuspensão do sedimento devido à pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento, a ressuspensão de sedimento causada pela instalação dos
sistemas de coleta e escoamento também pode aumentar a turbidez e
concentração de particulados em suspensão, alterando assim a qualidade da água.
Tanto o aumento da turbidez como a posterior decantação do particulado pode
resultar na perturbação da comunidade bentônica local.
Descrição do Impacto Ambiental:
A área efetivamente afetada por esse impacto é maior que a do impacto
Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do sedimento devido à
pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento, agora associada
à instalação e assentamento de todas as estruturas e equipamentos sobre o
assoalho marinho e não apenas às intervenções pontuais e localizadas das
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estacas-torpedo. Essa diferença justifica a separação destes dois impactos, apesar
de qualitativamente serem idênticos quanto aos efeitos sobre a biota bêntica.
Sendo assim este impacto pode ser considerado efetivo e indireto, uma vez
que ocorrerá pela alteração da qualidade da água pela ressuspensão de sedimento
advindo do lançamento do sistema de coleta e escoamento.
Classifica-se este impacto como negativo; com o tempo de incidência
imediato, abrangendo a comunidade bentônica local e duração imediata, no caso
das atividades de TLD, SPAs e Piloto de curta duração, e regional e duração
curta para as atividades de Piloto de longa duração e DPs, pois o raio da
ancoragem dos FPSOs alcançam um raio de 5 km.
Após a deposição do sedimento, espera-se uma reestruturação da comunidade
bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o substrato nas imediações dessas
estruturas. Assim, este impacto foi considerado como temporário; reversível para
TLD, SPA e Piloto de curta duração. Para as atividades de Piloto de longa duração
e DPs, a duração foi classificada como longa e permanente na fase de
implantação uma vez que o sistema de coleta e escoamento permanecerá
instalado por cerca de 30 anos.
Este impacto ainda é intermitente, em função dos cronogramas de instalação.
Também foi considerado induzido pelos impactos Alteração da morfologia de
fundo pela instalação dos sistemas de coleta e escoamento e Alteração da
qualidade da água oceânica por ressuspensão de sedimento devido à instalação
dos sistemas de coleta e escoamento . Este impacto não afeta UCs pela longa
distancia da costa.
Mesmo ocorrendo em dimensões espaciais ampliadas em relação ao impacto
Perturbação na comunidade bentônica por ressuspensão do sedimento devido à
pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento, este impacto foi
classicado como sendo de baixa magnitude pois espera-se que a alteração
comprometa alguns indivíduos suspensívoros no local, além de poder provocar o
deslocamento da macrofauna, mesmo que temporariamente.
Este impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que
causam perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à préancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento; Perda de habitat
bentônico devido à instalação dos sistemas de coleta e escoamento; Perturbação
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na comunidade bentônica por ressuspensão do sedimento devido à pré-ancoragem
dos FPSOs e das linhas de coleta e escoamento). Destaca-se que estes impactos
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos
os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), no entanto está localizado ao redor das instalações de cada
projeto e que geralmente uma embarcação de instalação atende ao Pólo Pré-Sal
da Bacia de Santos por vez, o que não eleva a dimensão espacial nem temporal
destes efeitos cumulativos sobre a comunidade bentônica, não sendo sinérgico.
Assim, a importância desse impacto foi classificada como pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-15 apresenta a avaliação do impacto Perturbação na
comunidade bentônica por ressuspensão de sedimento devido à Instalação das
dos sistemas de coleta e escoamento do Projeto Etapa 3.

Quadro II.6.1.4.1.2-15 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade bentônica
por ressuspensão do sedimento devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento – Fase de instalação.
Impacto I11

Perturbação na comunidade
bentônica por ressuspensão
do sedimento devido à
instalação dos sistemas de
coleta e escoamento

Atributos

TLD, SPAs e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Regional

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Frequência

Reversível
Cumulativo,
Induzido
Intermitente

Reversível
Cumulativo,
Induzido
Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Cumulatividade

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Medidas Associadas:
A medida mitigadora para este impacto é a inspeção de fundo previamente à
instalação dos sistemas de coleta e escoamento para o levantamento de grandes
concentrações de organismos bentônicos que demandem cautela operacional para
a minimização de possíveis impactos.
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Para isso, será realizada na área de instalação uma inspeção visual através de
filmagem com ROV (Remote Operated Vehicle) e georreferenciamento. A medida
tem caráter preventivo e é de média eficácia, visto que o imageamento poderá
evitar a interferência em ecossistemas ecologicamente sensíveis.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Área que será ocupada com o sistema de coleta e escoamento dos FPSOs.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
I12 – Perturbação no nécton pela geração de ruídos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de ruído
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a fase de instalação os ruídos emitidos pelas embarcações de apoio
podem perturbar o nécton, causando alteração no seu comportamento.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Extenso diagnóstico das fontes de ruído e suas consequências no ambiente
marinho, com foco em mamíferos marinhos, foi produzido por Marine Mammal
Commission (MMC, 2007).
Dolman et. al., (2007) analisaram os efeitos da poluição sonora sobre o
ambiente marinho e destacaram que não apenas os mamíferos mas que quelônios
e algumas espécies de peixes também apresentam respostas quando submetidos
a esse tensor antrópico.
Os relatórios mencionados acima (NOAA, 2004 e MMC, 2007) destacam que
nas últimas décadas, os níveis de ruído de origem antrópica no meio marinho têm
crescido de forma preocupante, tanto na zona costeira como em águas oceânicas,
originados de fontes diversas.
Recentemente os efeitos deletérios da exposição ao ruído produzido por
atividades antrópicas (tráfego de embarcações e atividades sísmicas, militares e de
pesquisa) nos quelônios e mamíferos marinhos tem sido alvo de preocupação
pelas perturbações a ele associadas (FAO, 1978, RICHARDSON et. al., 1995 e
PETZET, 1999).
Os mamíferos marinhos utilizam o som de várias formas, especialmente para
comunicação,

reconhecimento

de

indivíduos,

identificação

de

predadores,

orientação, navegação, seleção de parceiros sexuais, cuidado parental e atividades
sociais (NOAA, 2004; DOLMAN, 2007).
De acordo com a literatura, os mamíferos marinhos apresentam mudanças de
comportamento devido a ruídos gerados por embarcações e outras fontes de som
antropogênico. Essas alterações podem afetar sua capacidade de percepção do
som produzido por outros mamíferos e também dos pulsos para ecolocação, ou
mesmo impedir a detecção de importantes sons naturais, além da alteração do
tempo de submersão e prováveis desvios de rotas migratórias (HEARHERSHAW
et. al., 2001; NEDWELL et. al., 2003; NOAA, 2004; ROMANO et. al., 2004; MMC,
2007).
Dependendo da frequência, intensidade e duração, os efeitos potenciais dos
sons antropogênicos em mamíferos marinhos são diversos, destacando-se (MMC,
2007):
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• lesões físicas;
• perturbações fisiológicas (perda temporária ou permanente de sensibilidade
auditiva);
• alterações comportamentais (padrão alimentar, dispersão de grupos,
encalhe);
• interferências na percepção do ambiente;
Para alguns indivíduos, os efeitos podem causar consequências secundárias,
desde insignificantes e até, em raros casos, a morte.
Os ruídos de fundo de origem antropogênica, constantes e de longo prazo,
como os gerados em navios e plataformas, efetivamente afetam estas populações
de

variadas

formas.

Especialmente

os

mamíferos

apresentam

extrema

sensibilidade auditiva, podendo perceber ruídos diferenciados em apenas 1 dB
acima do ruído de fundo (MMC, 2007).
Esta sensibilidade auditiva dos mamíferos marinhos abrange um grande range
de frequências. Os cetáceos misticetos (baleias verdadeiras) adaptaram-se à
percepção auditiva de baixas frequências (~ 0.01 kHz a 5 kHz), enquanto que os
cetáceos odontocetos (orcas, botos e golfinhos) emitem e ouvem ondas de altas
frequências (~ 4 kHz a 150 kHz)(NOAA, 2004).
Ressalta-se, contudo, que especificamente em relação ao range de ruídos
gerados por plataformas de petróleo, de acordo com Gales (1982), é pouco
provável que o ruído gerado interfira na ecolocação de cetáceos, sendo que os
indivíduos podem facilmente evitar ou mesmo ignorar estas instalações em seus
deslocamentos.
Em contraste com os mamíferos marinhos, sabe-se relativamente pouco sobre
a capacidade auditiva dos quelônios marinhos ou sobre a sua dependência do som
(passivo ou ativo) para estratégias de sobrevivência. No entanto, testes auditivos e
comportamentais indicam que as tartarugas podem detectar sons de baixa
frequência (RIDGWAY et. al., 1969; BARTOL et. al., 1999).
Estudando os efeitos do impacto sonoro da atividade sísmica, que é diferente
das atividades do Projeto Etapa 3, sobre quelônios marinhos, foi observado que
estes animais podem se habituar ao estímulo sonoro (MOEIN et. al., 1995). Em se
tratando de estímulos sonoros de menor frequência associados ao presente
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empreendimento, espera-se que este comportamento também seja válido para o
presente impacto.
A sensibilidade auditiva dos peixes marinhos está em um range de frequência
entre 500 e 800 Hz, apesar de algumas espécies ampliarem este range a
frequências ultrassônicas. (MMA, 2003). Neste processo a bexiga natatória dos
teleósteos tem papel importante na percepção de ondas de baixa pressão
(HAWKINS, 1973; MACLENNAN et. al., 1992, apud. MMA, 2003).
Os efeitos do impacto das emissões sonoras em peixes foram estudados por
Hawkins, 1973; Popper et. al., 1993, MMA, 2003, Vilardo. 2006, THOMSEN, 2002,
McCauley et. al., 2000, entre outros. Os autores destacam que as emissões
sonoras capazes de causar danos à ictiofauna estão associados à sísmica, e que
outras fontes de ruído, como trafego de embarcações, funcionamento de motores,
e outras fontes de baixa pressão não causam danos significativos ao fator
ambiental, sendo assim os peixes não são considerados na classificação deste
impacto.
As atividades de perfuração, produção, instalação, inspeção e intervenção,
com inúmeras embarcações especializadas de posicionamento dinâmico (DP), com
embarcações de apoio e com equipamentos submarinos de produção, acarretam
um aumento do ruído ambiente nas proximidades dos campos (HECKMAN, 1977;
GENESYS, 2010; MACHADO, 2011; ROLLAND et. al., 2012).
Uma embarcação navegando a 10 nós pode apresentar níveis de intensidade
(Source Level) da ordem de 140 a 110 dB re 1mPa @ 1m entre 1 kHz a 10 kHz.
Considerando que as embarcações que prestarão serviços ao Projeto Etapa 3,
emitam ruídos nessa frequência, estes poderão causar respostas comportamentais
ou efeitos subletais na fauna, citados acima, especialmente em situações onde o
ruído de fundo é amplificado pela presença de diversas embarcações de apoio.
Portanto, avalia-se este impacto para as atividades do Projeto Etapa 3 sobre o
nécton como sendo efetivo e negativo; de forma e tempo de incidência direta e
imediato. Considerando toda a área de concentração das embarcações de apoio o
impacto é avaliado como abrangência regional, com duração imediata para TLD,
SPAs e Piloto de curta duração e curta para Piloto de longa duração e DPs;
temporário, reversível, frequência intermitente (em função do afastamento e
aproximação das embarcações de apoio).
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Mediante uma análise conservadora, pelo fato de que até o momento não se
tem resultados assertivos sobre os impactos decorrentes da geração de ruídos das
Atividades de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás do Pré-sal, considera-se
que este impacto possui magnitude média.
Este impacto afetará UCs devido ao trânsito de embarcações em águas
próximas à costa.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais sobre o nécton (;
Perturbação no nécton pela geração de luminosidade; Perturbação no nécton pela
instalação dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento).
Destaca-se que as embarcações de apoio previstas para atender a fase de
instalação são especializadas, e compartilhadas com os demais empreendimentos
presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), não
necessariamente elevando a frequência deste impacto sobre o nécton. Ao se
integrar em uma escala temporal todos os impactos desses empreendimentos
sobre o fator ambiental, estes podem ser ampliados. A geração de ruído é também
um impacto associado às demais embarcações e navios transitando na área de
influência para outras atividades como pesca e turismo, o que amplia, tanto
espacial como temporalmente os impactos cumulativos sobre este fator ambiental,
especialmente em águas costeiras e nas proximidades de áreas portuárias, onde o
trânsito de embarcações é mais intenso.
Considerando a alta sensibilidade do fator ambiental nécton, este impacto foi
classificado como de grande importância para todas as atividades em todas as
fases.
Desta maneira o Quadro II.6.1.4.1.2-16 classifica este impacto para as
diferentes atividades: TLD, SPAs, Pilotos e DPs, na fase de instalação.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
121/814

Quadro II.6.1.4.1.2-16 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela geração de
ruídos – Fase de instalação.
Impacto I12

Perturbação no
nécton pela geração
de ruídos

PLD e DPs

Classe

TLD, SPAs e
PCD
Efetivo

Atributos

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Regional

Duração

Imediata

Curta

Permanência

Temporária

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Sim

Magnitude

Média

Média

Importância

Grande

Grande

Medidas Associadas:
A geração de ruído acústico submarino é inerente à implantação e operação de
equipamentos, estruturas e logísticas necessárias ao desenvolvimento e produção
de petróleo e gás natural a qualquer empreendimento ou atividade industrial em
área marítima. Somente nos últimos anos a sociedade civil, governos, indústria e
academia voltaram suas atenções para a pesquisa o desenvolvimento de medidas
mitigadoras abrangentes relacionadas a design construtivo, isolamento mecânico,
desenvolvimento de materiais, entre outros, em muito dependente de políticas
governamentais e instrumentos normativos ainda incipientes. Sendo assim, as
medidas de monitoramento e controle se apresentam como as mais viáveis neste
momento, suprindo a necessidade de informações técnicas para suportar futuras
avaliações de efetividade das medidas mitigadoras, assim como para suportar as
avaliações de impactos sobre as espécies biológicas sensíveis ao incremento de
ruído antropogênico. O uso de parametros acústicos consagrados como o "Nivel
de Pressão Sonora" (Sound Pressure Level) e o "Nível de Exposição Sonora"
(Sound Exposure Level) obtidos em faixas de frequência de interesse para
avaliação da paisagem acústica submarina e a avaliação de impactos sobre a biota
aquática tem sido empregado em projetos de diferentes natureza, incluindo em
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projetos de pesquisas internacionais com foco na caracterização dos níveis de
poluição acústica marinha.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Os parâmetros a serem adotados são os valores espaciais e temporais de
"Sound Pressure Level" (SPL) e "Sound Exposure Level" (SEL) como subsidio às
analises integradas de dados no âmbito de estudos técnicos e científicos sobre a
biologia e ecologia de cetáceos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
I13 – Perturbação no nécton pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A geração de luminosidade atrai peixes com fototropismo positivo ao redor das
embarcações de apoio.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Ao longo dos últimos séculos, o número de embarcações, assim como seu
tamanho, e a quantidade de luzes no oceano, tem aumentado exponencialmente.
Isso ocorre pelo incremento da ocupação humana e de suas atividades em áreas
costeiras, pelas pescarias que utilizam a luminosidade como forma de atrair,
concentrar e facilitar a captura de espécies-alvo, e mais recentemente, pelo
desenvolvimento das atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo
e gás (RICH & LONGCORE, 2006). Portanto, atualmente, as principais fontes de
luz artificial no ambiente marinho incluem navios, faróis, atividade pesqueira e
plataformas de petróleo e gás (RICH & LONGCORE, op.cit.).
A luminosidade artificial atua como um atrator de animais, que têm
comprovadamente fototropismo positivo. Esse impacto incide de forma mais
relevante em peixes, sendo pouco expressivo diretamente sobre quelônios e
cetáceos. Ainda mais na fase de instalação onde as fontes (embarcações de apoio)
estão basicamente em trânsito. Embora se aceite esse efeito para lulas e algumas
espécies de peixes, suas consequências em populações são consideradas
geralmente insignificantes (RÉ, 1984, RODRIGUES, 2002).
Este impacto é classificado, portanto, como efetivo; negativo; direto;
imediato e local, uma vez que seus efeitos se restringem às áreas das
plataformas e seu entorno imediato. É temporário, visto que está vinculado ao
período de instalação das estruturas utilizadas na atividade, o que ocorrerá em um
curto espaço de tempo (algumas semanas); além de reversível e de duração
imediata para o TLD, SPAs e Piloto de curta duração e de curta duração para
Piloto de longa duração e DPs e intermitente. Considerando que estas
embarcações circulam pelas águas costeiras, este impacto atinge UCs.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, tais como a
Perturbação no nécton pela geração de ruídos e Perturbação no nécton pela
instalação dos FPSOs e sistemas de coleta e escoamento.
Considerando a severidade relacionada aos atributos acima, esse impacto foi
considerado de baixa magnitude. E, finalmente, apesar de se tratar de um impacto
localizado, causador de mudanças pontuais comportamentais no nécton, é
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classificado como de média importância devido à alta sensibilidade do grupo
afetado.
Devido à variação temporal do aspecto ambiental, seguem abaixo o Quadro
II.6.1.4.1.2-17 classifica este impacto para TLD, SPAs e DPs.

Quadro II.6.1.4.1.2-17 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela geração de
luminosidade – Fase de instalação.
Atributos

TLD, SPAs e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Curta

Permanência

Temporário

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Sim

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Média

Média

Impacto I13

Perturbação no nécton
pela geração de
luminosidade

Medidas Associadas:
Não são apresentadas medidas associadas.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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I14 – P e rtu rb a ç ã o n o n é c to n p e la in s ta la ç ã o d o s FP S Os e s is te m a s d e
c o le ta e e s c o a m e n to
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Instalação dos FPSOs e Sistemas de Coleta e Escoamento.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui alta
sensibilidade.
Como o aspecto ambiental interfere no fator ambiental:
A presença progressiva dos FPSOs e equipamentos submarinos durante a
fase de instalação propicia substrato consolidado para a fixação para organismos
bentônicos e consequentemente atrai outros organismos pelágicos, especialmente
peixes (devido à grande profundidade). É na fase de operação que este impacto
incide mais intensamente sobre o fator ambiental. No entanto, este processo se
inicia imediatamente na fase de instalação e perdura por toda a vida útil do
empreendimento. Por isso esse impacto já é registrado desde a fase de instalação
nesta avaliação de impactos.
Descrição do Impacto Ambiental:
A partir da instalação de uma estrutura tridimensional artificial, como os FPSOs
e as instalações submarinas, é favorecida a fixação de comunidades biológicas
incrustantes. Esta incrustação estimula o desenvolvimento da sucessão ecológica
no entorno do empreendimento, que culmina na atração de espécies pelágicas e
demersais. Além disso, a unidade funciona como um “recife artificial temporário”,
fornecendo abrigo, através do sombreamento e aumentando a oferta de alimento
(incrementada pelo descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares) para
peixes, quelônios, cetáceos (e aves) que ali se concentram.
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Especialmente para a ictiofauna, as plataformas atuam como atrator, tanto
como abrigo em suas instalações, mas também como fonte de alimento
(HOLYOAK et. al., 2005). Stanley & Wilson (2000, apud. ECORIGS & LOUISIANA
UNIVERSITY MARINE CONSORTIUM, 2008) estimam que 10.000 a 30.000 peixes
adultos residem ao redor de uma única plataforma. A atração é mais significativa
entre as espécies pelágicas que realizam grandes deslocamentos (JABLONSKI et.
al., 1998), sendo manifestada, principalmente, por Isurus oxyrinchus (anequim),
Tetrapturus albidus (agulhão-branco), Thunnus alalunga (albacora- branca),
Thunnus obesus (albacora-bandolim) e Xiphias gladius (espadarte), descritas no
item II.5.2 – Diagnóstico do Meio Biótico deste EIA.
Uma vez que as plataformas e estruturas submarinas atuam como recifes
artificiais e atratores de fauna como peixes e invertebrados, acabam por
incrementar a disponibilidade de alimento no seu entorno (ROBERTS, 2002
(LEWBEL et. al., 1987; YAN et. al., 2007; WHOMERSLEY & PICKEN, 2003, dentre
outros). A disponibilização de novos substratos permitirá, portanto, a fixação de
larvas de organismos bentônicos, induzindo a formação de sistemas de substrato
consolidado pela formação de uma comunidade incrustante (BULL et. al.,1997;
HOSTIM-SILVA et. al., 2002), fato esse frequentemente observado em estruturas
de plataformas (TULLOWOIL, 2010).
A colonização (biofouling e fauna associada) de estruturas submarinas
associadas a plataformas offshore pela biota marinha é registrada por diversos
autores (STAP et. al., 2016; LEWBEL et. al., 1987; YAN et. al., 2007;
WHOMERSLEY & PICKEN, 2003, APOLINARIO et. al., 2009, dentre outros). Nas
estruturas sólidas das unidades como um todo (tanto no assoalho marinho como na
coluna dágua), a bioincrustação pode ser muito variada, com presença de
invertebrados

como

esponjas,

ascidias,

cnidários,

moluscos,

crustáceos,

equinodermas e algas. A partir desta colonização, vertebrados são atraídos para
estas áreas, especialmente peixes demersais e pelágicos que ali passam a se
alimentar, além de mamíferos marinhos que aparecem esporadicamente. A
plataforma passa, portanto, a ser uma área com biodiversidade e biomassa
diferenciadas, funcionando como um eficiente atrator de fauna.
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Assim, além de alterar a configuração do bentos no assoalho marinho, as
estruturas do FPSO propiciam a presença de espécies bentônicas incrustantes e
fauna associada em toda a coluna, até a superfície.
Com isso, animais como quelônios, cetáceos e também aves marinhas são
atraídos pela oferta de alimento (RONCONI et. al., 2014). Corroborando o
entendimento de que as plataformas atuam como atratores do nécton, Robinson et.
al., (2013) registraram grandes concentrações de peixes pelágicos no entorno e
abaixo das plataformas de petróleo no Golfo Pérsico, especialmente atuns,
albacoras e outros grandes pelágicos, cujas desovas localizadas atraem
predadores planctófagos como tubarões-baleia. Como uma reação em cascata, a
complexidade trófica no entorno das plataformas aumenta de forma relevante.
Estas áreas são definidas pelos autores como Estruturas de Agregação de Peixes
(Fish Agregation Devices – FAD). Os autores destacam estas estruturas como
responsáveis pelo relevante aumento da biodiversidade no seu entorno. Também
os quelônios marinhos têm registros de ocorrências frequentes em plataformas
offshore, atraídos por alimento como algas e invertebrados incrustrados em suas
estruturas O aumento da biodiversidade no entorno das estruturas submarinas atrai
também cetáceos como golfinhos, pela maior concentração de alimento
(HOLYOAK et. al., 2005; ROBINSON et. al., 2013). Assim, analisando o impacto
associado à instalação de cada FPSO sobre o nécton, este impacto é definido
como efetivo, negativo; direto sobre esta comunidade e local, já que seu raio de
interferência é no entorno imediato da instalação. Considerando a distância das
unidades de produção em relação à costa, infere-se que este impacto não atinge
UCs.
Como visto, os organismos pelágicos são atraídos para as plataformas por
diversos fatores. Essa situação tende a permanecer durante todo o período de
instalação, estendendo-se por todo o período de funcionamento das instalações, ou
mesmo por tempo indefinido caso sejam abandonadas estruturas e equipamentos
após a desativação. Frente ao exposto este impacto foi classificado com tempo de
incidência e duração imediatos para os empreendimentos de curta duração
(TLD/SPA). Já para os DPs, a duração foi classificada como longa. Este impacto é
temporário e reversível, já que as estruturas serão removidas na fase de
desativação.
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O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
(Perturbação em nécton pela geração de ruído; Perturbação em nécton geração de
luminosidade).
Na fase de instalação, associada basicamente ao transito de embarcações de
apoio, este impacto não é sinérgico nem indutor. Destaca-se também que estes
impactos cumulativos sobre o fator ambiental ocorrem não apenas nas instalações
previstas no Etapa 3, mas também em todos os demais empreendimentos
presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a
dimensão espacial destes efeitos cumulativos sobre o nécton. Ressalta-se também
que o presente impacto ocorre de forma mais ampla já que está presente em todas
as fases dos empreendimentos. Ao se integrar em uma escala temporal todos os
impactos

destes

empreendimentos

sobre

o

fator

ambiental,

estes

são

significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que estes
impactos estão também associados a outros empreendimentos de E&P operando
na região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental
na Bacia de Santos.
Assim, considerando o enquadramento dos atributos, a magnitude foi
classificada como sendo média tanto para os TLD/SPAs como para os DPs.
Associando a magnitude média à alta sensibilidade ambiental do fator ambiental,
este impacto possui grande importância.
O Quadro II.6.1.4.1.2-18 classifica este impacto de acordo com o tipo de
atividade.
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Quadro II.6.1.4.1.2-18 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela instalação
dos FPSOs e sistemas de coleta e escoamento – Fase de
instalação
Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/ PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Contínuo

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Média

Média

Importância

Grande

Grande

Impacto I14

Perturbação no nécton
pela instalação dos
FPSOs e sistemas de
coleta e escoamento

Medidas Associadas:
Avaliação integrada do relacionamento entre a atratividade exercida pelos
FPSOs e possíveis alterações comportamentais deste grupo no âmbito do Projeto
de Monitoramento de Cetáceos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Cabe salientar que resultados do Projeto Mamíferos e Quelônios Marinhos,
realizado através de convênio entre PETROBRAS, Projeto Baleia Jubarte e Projeto
TAMAR, não indicaram a exclusão de cetáceos e quelônios das áreas de produção
e perfuração da região da Bacia de Campos, local onde existe a maior
concentração de plataformas de petróleo na costa brasileira (CENPES/TAMAR.
2005). O efeito de atratividade da unidade marítima se baseia no aumento de oferta
de alimentos em função da concentração de organismos marinhos ao redor da
mesma.
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Neste sentido, a PETROBRAS entende que o grupo dos Cetáceos
representam um forte indicador de avaliação deste impacto. Desta forma foi
proposto como medida mitigadora uma avaliação integrada do relacionamento
entre a atratividade exercida pelos FPSOs e possíveis alterações comportamentais
deste grupo no âmbito do Projeto de Monitoramento de Cetáceos, apresentados na
resposta ao PT CGEPEG 190/14.
Os indicadores para o monitoramento deste impacto estão estabelecidos
também no âmbito do Projeto de Monitoramento de Cetáceos, a saber:
1. Mudança temporária ou abandono da área de ocorrência principal (habitats
críticos) durante ou depois da implementação de uma determinada atividade;
2. Alterações dos padrões comportamentais:
o tempo e profundidade de mergulho;
o movimentos e rotas migratórias.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
I15 – Perturbação nas aves marinhas pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves marinhas
possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de instalação, a geração de luminosidade atrai organismos com
fototropismo positivo ao redor das embarcações de apoio, especialmente as aves
marinhas.
Descrição do Impacto Ambiental:
Ao longo dos últimos séculos, o número de embarcações, assim como seu
tamanho, e a quantidade de luzes no oceano, tem aumentado exponencialmente.
Isso ocorre pelo incremento da ocupação humana e de suas atividades em áreas
costeiras, pelas pescarias que utilizam a luminosidade como forma de atrair,
concentrar e facilitar a captura de espécies-alvo, e mais recentemente, pelo
desenvolvimento das atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo
e gás (RICH & LONGCORE, 2006; MONTEVECHI, 2006). Portanto, atualmente, as
principais fontes de luz artificial no ambiente marinho incluem navios, faróis,
atividade pesqueira e plataformas de petróleo e gás (RICH & LONGCORE, op.cit.).
Os impactos ecológicos das fontes artificiais de luminosidade noturna (poluição
luminosa) tem ganhado atenção crescente. Nesse sentido destaca-se a revisão de
Gaston et. al., (2013) que avaliaram os efeitos da luminosidade sobre os
ecossistemas, inclusive sobre quelônios e aves marinhas. Consolidam nesta
revisão os processos fisiológicos, etológicos e ecológicos associados a esse
impacto.
Dentre as fontes luminosas que comprovadamente afetam a avifauna marinha
estão as embarcações como um todo (pesca, serviços, pesquisa, carga e
exploração (BLACK, 2005; WITHERINGTON, 1997 Portanto, considerando os
relatos aqui destacados, as embarcações de apoio atuam efetivamente como
fontes luminosas atratoras da avifauna. Nesta revisão, Ronconi et. al., (2014)
observam que o risco de colisão e incineração de aves marinhas atraídas pela
luminosidade parece ser mais pronunciado em espécies de menor tamanho, como
os petréis.
Este impacto é classificado, portanto, como efetivo; negativo; direto;
imediato e local, uma vez que seus efeitos se restringem ao entorno das
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embarcações de apoio. Também pelo fato de estar relacionado ao trânsito de
embarcações de apoio, é considerado intermitente. É cumulativo, considerando
este efeito associado a todos os empreendimentos do PPSBSatuando na Bacia de
Santos, bem como as demais embarcações em transito na área. Não é indutor nem
sinérgico. É temporário, visto que está vinculado à fase de instalação do Projeto
Etapa 3; além de reversível e de duração imediata (TLD, SPAs e Piloto de curta
duração) e curta (Piloto de longa duração e DPs). Considerando que este impacto
ocorre unicamente devido ao trânsito das embarcações de apoio, foi definido como
um impacto de baixa magnitude. Considerando a presença de embarcações nas
áreas costeiras, atuando como fontes do impacto, o mesmo afeta UCs.
E, finalmente, apesar de se tratar de um impacto localizado, causador de
mudanças pontuais comportamentais na avifauna, é classificado como de baixa
magnitude e de média importância devido à alta sensibilidade do grupo afetado.
Devido à variação temporal do aspecto ambiental, segue abaixo o Quadro
II.6.1.4.1.2-19 que classifica este impacto para a fase de instalação dos
empreendimentos.

Quadro II.6.1.4.1.2-19 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pela
geração de luminosidade – Fase de instalação.
Impacto I15

Perturbação nas
aves marinhas pela
geração de
luminosidade

Atributos
Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC
Magnitude
Importância
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Medidas Associadas:
Não há medida associada para mitigação da perturbação nas aves marinhas
pela geração de luminosidade decorrente das embarcações de apoio atuantes na
fase de instalação do Projeto Etapa 3. O Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave-BS) é um programa mantido pela PETROBRAS,
abrangendo a Área Geográfica da Bacia de Santos, contemplando todas unidades
marítimas de produção em atividade na Bacia de Santos, na margem continental
da Região Sudeste do Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido
pelo Alto de Cabo Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de
Fratura de Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em
Plataformas da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta
passaram a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto da luminosidade sobre a
avifauna, especialmente durante a fase de Operação.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados
para o seu monitoramento:
Não foram identificados parâmetros ou indicadores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis
II.6.1.4.1.3 – Fase de Operação
O

Quadro

II.6.1.4.1.3-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.1.3-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de instalação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.4.1.3-1 – Relação entre fatores ambientais ,aspectos ambientais e impactos efetivos sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de operação.
Fator Ambiental

Água oceânica

Sensibilidade

Baixa

Aspecto Ambiental
Substituição de linhas flexíveis
e umbilicais de controle
Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares
Descarte de água produzida

Ar
Clima
Comunidade
bentônica

Baixa
Alta

Baixa

Descarte de efluente de
unidade de remoção de
sulfatos.
Emissões atmosféricas
Emissões atmosféricas
Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento.
Substituição de linhas flexíveis
e umbilicais de controle

Nº do
impacto

Impacto

O1

Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido à substituição de equipamentos submarinos

O2

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares

O3

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de água
produzida

O4

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
da unidade de remoção de sulfatos

O5
O6

Alteração da qualidade do ar
Contribuição para o efeito estufa

O7

Perturbação na comunidade bentônica pela presença dos FPSOs e
dos sistemas de coleta e escoamento

O8

Perturbação na comunidade bentônica pela substituição dos
equipamentos submarinos
(Continua)
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Quadro II.6.1.4.1.3-1 (Continuação)

Fator Ambiental

Comunidade
planctônica

Sensibilidade

Baixa

Aspecto Ambiental

Nº do
impacto

Impacto

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares.

O9

Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de efluentes
sanitários e resíduos alimentares

Descarte de água produzida

O10

Descarte de efluente de
unidade de remoção de sulfato
Geração de ruídos
Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares
Descarte de água produzida
Nécton

Alta

Descarte de efluente de
unidade de remoção de sulfato
Geração de luminosidade
Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento.

O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17

Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de efluente
de água produzida
Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de efluente
da unidade de remoção de sulfatos
Perturbação no nécton pela geração de ruídos
Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes sanitários e
resíduos alimentares
Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente de água
produzida
Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente da unidade de
remoção de sulfatos
Perturbação no nécton pela geração de luminosidade
Perturbações no nécton pela presença dos FPSOs e dos sistemas de
coleta e escoamento
(Continua)
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Quadro II.6.1.4.1.3-1 (Conclusão)

Fator Ambiental

Aves marinhas

Sensibilidade

Aspecto Ambiental

Alta

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares
Geração de luminosidade
Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento
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Nº do
impacto

Impacto

O18

Perturbação nas aves marinhas pelo lançamento de efluentes
sanitários e resíduos alimentares

O19

Perturbação nas aves marinhas pela geração de luminosidade

O20

Perturbação nas aves marinhas pela presença dos FPSOs
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Quadro II.6.1.4.1.3-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos sobre os meios físico e
biótico na fase de operação.
Aspectos ambientais / Fator Ambiental

Água
oceânica

Ar

Clima

Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento

Comunidade
bentônica

Comunidade
planctônica

O7

Néctons

Aves
marinhas

O17

O20

Geração de ruídos

O12

Geração de luminosidade

O16

O19
O18

Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares.

O2

O9

O13

Descarte de água produzida

O3

O10

O14

Descarte de efluente de unidade de remoção de sulfato

O4

O11

O15

Emissões atmosféricas

O5

Substituição de linhas flexíveis e umbilicais de controle
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo dos meios físico e biótico
identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.4.1.3-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
139/814

Importância
Pequena
Pequena
Média
Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa
Média
Baixa

Baixa

Impacto em UC
Não
Não
Não
Não
Não

Reversível
Reversível

Frequência

Reversível

Temporária
Permanente

Intermitente

Permanente

Imediata
Longa

Intermitente

Longa

Local
Local

Imediato
Imediato

Direto
Direto

Negativo
Negativo

TLD/SPA/PCD
DP/PLD

Intermitente

Reversível

Local

Intermitente

Permanente

Imediato

Intermitente

Longa

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte
de efluentes da unidade de remoção de sulfatos

Cumulatividade

Regional

O4

Cumulativo/Indutor

Imediato

Água oceânica (baixa)

Cumulativo/
Indutor

Direto

Descarte de efluente de
unidade de remoção de
sulfato

Cumulativo/
Indutor

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte
de água produzida

Cumulativo /
Cumulativo /
Sinérgico / Indutor Sinérgico / Indutor

O3

Direto

Reversibilidade

Água oceânica (baixa)

Reversível

Descarte de água produzida

Negativo

Permanência

Alteração da qualidade da água oceânica por descarte
de efluentes sanitários e resíduos alimentares

Temporária

O2

Negativo

Duração

Água oceânica (baixa)

Imediata

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

DP/PILOTO

Abrangência espacial

Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido a substituição de
equipamentos submarinos

Local

O1

DP/PLD

Tempo de incidência

Água oceânica (baixa)

Imediato

Físico/Biótico

Substituição das linhas
flexíveis e umbilicais de
controle

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TODAS

Meio

Físico/Biótico

Atividade

Quadro II.6.1.4.1.3-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de operação no meio Físico/Biótico
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Média
Média

Média

Contínuo

Contínuo

Média

Cumulativo
Indutor

Cumulativo
Indutor

Não

Reversível

Reversível

Grande

Média

Não

Contínuo

Cumulativo /
Sinérgico

Irreversível

Permanente

Longa

Suprarregional

Imediato

Direto

Negativo

Pequena

Baixa

Não

Contínuo

Cumulativo /
Sinérgico

Reversível

Permanente

Longa

Regional

Imediato

Direto

Negativo

Pequena

Baixa

Não

Contínuo

Cumulativo /
Sinérgico

Reversível

Temporária

Curta

Regional

Imediato

Direto

Negativo

Importância

Magnitude

Impacto em UC

Frequência

Cumulatividade

Reversibilidade

Permanência

Duração

Abrangência espacial

Tempo de incidência

Forma de incidência

Natureza
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Não

Temporária

Permanente

Perturbação na comunidade bentônica pela presença
dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento
Curta

O7
Longa

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)
Local

Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento
Regional

Contribuição para o efeito estufa

Imediato

O6

Imediato

Clima (Alta)

Direto

Físico/Biótico

Emissões atmosféricas

Direto

Alteração da qualidade do ar

Negativo

O5

Negativo

Ar (baixa)

Atividade

Físico/Biótico

Emissões atmosféricas
TLD/SPA/PCD

Impacto

DP/PLD

Nº

TODAS

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

TODAS

Meio

Físico/Biótico
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Não

Baixa

Pequena

Cumulativo/
Sinérgico/
Indutor/
Induzido

Intermitente

Não

Baixa

Pequena

Importância

Intermitente

Reversível

Pequena
Pequena

Baixa
Baixa

Não
Não

Intermitente
Intermitente

Cumulativo/Indutor/
Induzido
Cumulativo/Indutor
/Induzido

Reversível
Reversível

Temporária
Permanente

Imediata
Longa

Pequena

Cumulativo/
Sinérgico/
Indutor/
Induzido

Permanente

Magnitude

Reversível

Longa

Local
Local

Imediato
Imediato

Direto
Direto

Negativo
Negativo

TLD/SPA/PCD
DP/PLD

Baixa

Permanente

Perturbação da comunidade planctônica pelo
lançamento de efluente da unidade de remoção de
sulfatos

Local

Impacto em UC

Longa

O11

Não

Regional

Comunidade Planctônica
(Baixa)

Imediato

Frequência

Imediato

Descarte de efluente de
unidade de remoção de
sulfato

Intermitente

Direto

Cumulatividade

Perturbação da comunidade planctônica pelo
lançamento de efluente de água produzida

Cumulativo/Induzido

O10

Direto

Reversibilidade

Comunidade Planctônica
(Baixa)

Reversível

Descarte de água produzida

Negativo

Permanência

Perturbação da comunidade planctônica pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares

Temporária

O9

Negativo

Duração

Comunidade Planctônica
(Baixa)

Imediata

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

DP/PLD

Abrangência espacial

Perturbação na comunidade bentônica pela
substituição dos equipamentos submarinos

Local

O8

DP/PLD

Tempo de incidência

Comunidade Bentônica na
área do Pré-Sal (Baixa)

Imediato

Físico/Biótico

Substituição dos
equipamentos submarinos

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TODAS

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Reversível

Reversível

Reversível

Temporária

Imediata

Local

Imediato

Direto

Negativo

Não
Baixa
Média

Baixa
Média

Intermitente
Não

Intermitente

Média

Baixa

Não

Intermitente

Cumulativo/Induzido Cumulativo/Induzido Cumulativo/Induzido

Permanente

Permanente

Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente de
água produzida
Longa

O14
Longa

Nécton (Alta)
Local

Descarte de água produzida
Regional

Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes
sanitários e resíduos alimentares
Imediato

O13

Imediato

Nécton (Alta)

Direto

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Indireto

Perturbação no nécton pela geração de ruído

Negativo

O12

Negativo

Nécton (Alta)

Grande

Média

Sim

Intermitente

Cumulativo

Reversível

Permanente

Longa

Regional

Imediato

Direto

Negativo

Grande

Média

Sim

Intermitente

Cumulativo

Reversível

Temporária

Imediata

Regional

Imediato

Direto

Negativo

Importância

Magnitude

Impacto em UC

Frequência

Cumulatividade

Reversibilidade

Permanência

Duração

Abrangência espacial

Tempo de incidência

Forma de incidência

Natureza

Atividade

Físico/Biótico

Geração de ruído
TLD/SPA/PCD

Impacto

DP/PLD

Nº

TLD/SPA/PCD

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

DP/PLD

Aspecto Ambiental

Físico/Biótico

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico
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Temporária
Reversível
Cumulativo /
Sinérgico/Indutor
Contínuo
Não
Média
Grande

Permanente
Reversível
Cumulativo /
Sinérgico/Indutor
Contínuo
Não
Média
Grande

Perturbação no nécton pela presença dos FPSOs e
dos sistemas de coleta e escoamento
Imediata

O17

Longa

Nécton (Alta)
Local

Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento

Local

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

Imediato

O16

Imediato

Nécton (Alta)

Direto

Físico/Biótico

Geração de luminosidade

Direto

Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente da
unidade de remoção de sulfatos

Negativo

O15

Negativo

Nécton (Alta)

Revisão 00

09/2017

Grande

Média

Sim

Intermitente

Cumulativo/
Sinérgico

Reversível

Permanente

Longa

Local

Imediato

Direto

Grande

Média

Sim

Intermitente

Cumulativo/Sinérgico

Reversível

Temporária

Imediata

Local

Imediato

Direto

Negativo

Média

Baixa

Não

Intermitente

Cumulativo/Induzido

Reversível

Permanente

Longa

Local

Imediato

Indireto

Negativo

Importância

Magnitude

Impacto em UC

Frequência

Cumulativade

Reversibilidade

Permanência

Duração

Forma de incidência
Tempo de
incidência
Abrangência
espacial

Natureza

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Negativo

Atividade

Físico/Biótico

Descarte de efluente de
unidade de remoção de
sulfato
DP/PLD

Impacto

TLD/SPA/PCD

Nº

DP/PLD

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico
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Local
Imediata
Temporária
Reversível
Cumulativo /
Sinérgico/
Induzido/ Indutor
Intermitente
Sim
Média
Grande

Longa
Permanente
Reversível
Cumulativo /
Sinérgico/
Induzido / Indutor
Intermitente
Sim
Média
Grande

Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade

Local

O19
Imediato

Aves marinhas (Alta)

Imediato

Geração de luminosidade
Direto

Perturbação nas aves marinhas pelo lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares

Direto

O18

Negativo

Aves marinhas (Alta)

Negativo

Físico/Biótico

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

09/2017

Revisão 00

Média

Baixa

Não

Intermitente

Não cumulativo/
Induzido

Reversível

Permanente

Longa

Local

Imediato

Direto

Média

Baixa

Não

Intermitente

Não cumulativo/
Induzido

Reversível

Temporária

Imediata

Local

Imediato

Direto

Negativo

Importância

Magnitude

Impacto em UC

Frequência

Cumulatividade

Reversibilidade

Permanência

Duração

Abrangência
espacial

Tempo de incidência

Forma de incidência

Natureza

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Negativo

Atividade

Impacto

TLD/SPA/PCD

Nº

DP/PLD

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico
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Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
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Importância
Média
Média

Magnitude
Baixa
Baixa

Impacto em UC
Não
Não

Frequência
Contínuo
Contínuo

Cumulatividade
Cumulativo/
Sinérgico/
Indutor
Cumulativo/
Sinérgico/
Indutor

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Permanência
Temporária
Permanente

Duração
Imediata
Longa

Abrangência espacial
Local
Local

Tempo de incidência
Imediato
Imediato

Perturbação nas aves marinhas pela presença dos
FPSOs

Forma de incidência

O20

Direto

Aves marinhas (Alta)

Direto

Presença dos FPSOs e dos
sistemas de coleta e
escoamento

Natureza

Impacto

Negativo

Nº

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

TLD/SPA/PCD

Aspecto Ambiental

DP/PLD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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O1 – Alte ra ç ã o d a q u a lid a d e d a á g u a o c e â n ic a p o r re s s u s p e n s ã o d e
s e d im e n to d e vid o à s u b s titu iç ã o d e e q u ip a m e n to s s u b m a rin o s
Aspecto ambiental do impacto:
Substituição das linhas flexíveis e umbilicais de controle
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A substituição de equipamentos submarinos remobilizam o sedimento do
fundo marinho para a coluna d’água provocando turbidez e induzindo a alteração
da qualidade da água.
Descrição do Impacto Ambiental:
Assim como a ressuspensão do sedimento para a coluna d’água devido a
ancoragem dos FPSOs, e o observado no momento da instalação das linhas de
produção, injeção e exportação de gás e durante o assentamento dos gasodutos,
os mesmos impactos serão observados durante a substituição de equipamentos
submarinos, tanto no momento da retirada do equipamento que necessita
substituição, quando no momento da instalação do novo equipamento.
Dessa maneira, é possível inferir que este é um impacto que ocorrerá na fase
de operação classificado como sendo efetivo e de natureza negativa. Como este
impacto ocorre diretamente, e no momento em que acontece o aspecto ambiental
XI) Substituição das linhas flexíveis e umbilicais de controle, sua forma de
incidência é direta e seu tempo de incidência é imediato.
Espera-se que os efeitos fiquem confinados ao redor dos pontos de contato
de substituição dos equipamentos, sendo, portanto, um impacto de abrangência
espacial local. Estes efeitos tendem a ser dissipados de maneira efetiva, fazendo
com que a duração deste impacto seja classificada como sendo imediata,
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portanto de permanência temporária e reversível. Este impacto não possui
frequência definida, pois ocorrerá em caso de falha de equipamento, e desta
maneira de frequência intermitente.
Sobre a cumulatividade, este impacto possui a capacidade de ser
cumulativo no tempo, entretanto não possui capacidade de ser cumulativo no
espaço. Esta premissa ocorre, pois, considera-se que as alterações no fator
ambiental água estejam confinadas ao redor das instalações e nas proximidades
do fundo marinho, e que a distância entre as atividades do empreendimento
Etapa 3 e as demais atividades no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos são maiores
que o raio de atuação deste impacto. Mesmo se considerar outras alterações no
fator ambiental água, como por exemplo o impacto Alteração da qualidade da
água oceânica por descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares,
ocorrendo ao mesmo tempo, estas alterações ou ocorrem na camada superficial,
enquanto que este impacto altera a qualidade da água nas proximidades do fundo
marinho, ou em distâncias maiores que o raio de atuação deste impacto. Assim,
esse impacto é classificado como sendo não cumulativo. Todavia, a alteração na
qualidade da água provocada por este impacto induz alterações no meio biótico,
mais especificamente sobre a comunidade bentônica, sendo, portanto, um
impacto indutor.
Como as alterações na qualidade da água estão localizadas no Polo Pré-Sal
da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Espera-se que a alteração na qualidade da água pela ressuspensão de
sedimento seja pouco perceptível através de medições tradicionais, sendo assim
a magnitude deste impacto pode ser classificado como baixa.
Como o fator ambiental água possui baixa sensibilidade este impacto pode
ser classificado como sendo de pequena importância, para TLD, SPAs, Pilotos e
DPs. O Quadro II.6.1.4.1.3-4 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.3-4 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por ressuspensão de sedimento devido a substituição
de equipamentos submarinos para o TLD, SPAs, Pilotos, DPs.
Impacto O1

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Alteração da qualidade da água
oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a substituição
de equipamentos submarinos

Medidas Associadas:
Como este impacto foi classificado como sendo de pequena importância, não
são apresentadas medidas associadas.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta medidas nem parâmetros e/ou indicadores que
possam ser utilizados para o seu monitoramento por possuir pequena
importância.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação pertinente, assim como plano e programa governamental
relacionado a esse impacto.
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O2 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de
efluentes sanitários e resíduos alimentares
Aspecto ambiental do impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento de efluente sanitário e resíduos alimentares no corpo receptor
pode alterar a qualidade da água do mar.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a fase de operação são considerados os FPSOs e as embarcações
de apoio. Considera-se que as embarcações de apoio seguem a MARPOL e a
Nota Técnica do IBAMA 01/11 e tem tripulação superior a 15 pessoas e/ou são
“continuadas” (embarcações lançadoras de linhas, lançadoras de âncoras, apoio
a ROV e apoio a mergulho). Terão os efluentes sanitários e águas servidas
podem ser lançados a partir de uma distância de três milhas náuticas da costa
após passagem por sistema de tratamento. Sem tratamento, o descarte só
ocorrerá após 12 milhas náuticas da costa, desde que a embarcação esteja em
movimento.
Como classificado para a fase de instalação, este impacto é ser classificado
como efetivo e de natureza negativa, ocorre na forma de incidência direta
devido ao aspecto ambiental VII) Descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares, com tempo de incidência imediato. Este impacto é classificado como
tendo abrangência espacial local, para todas os empreendimentos.
A duração deste impacto está atrelada às atividades, portanto para o TLD,
SPAs e Piloto de curta duração a duração deste impacto é imediata
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(considerando dois FPSOs realizando três anos de TLD, SPA e um ano de Piloto
de curta duração) e permanência temporária. Contudo, para a fase de operação
do Piloto de Longa duração e DPs, que têm tempo de atividade estimado em
cerca de 30 anos, este impacto tem duração longa e permanente.
Assim que cessada o aspecto ambiental o fator ambiental água tende a
retornar aos níveis anteriores, sendo portanto um impacto reversível. Como não
se tem a frequência exata de lançamento deste efluente e resíduos alimentares,
este impacto é classificado como sendo de frequência intermitente.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos têm o auxílio de embarcações de
apoio e/ou lançam estes tipos de efluentes sanitários e resíduos alimentares,
como do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades fora do Pólo
Pré-Sal, como a produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e
Sidon. O descarte de efluentes é também um impacto associado às demais
embarcações e navios transitando na área de influência, o que amplia, tanto
espacial como temporalmente o impacto sobre este fator ambiental em águas
superficiais, portanto é cumulativo. Considera-se que o lançamento destes
efluentes altere a qualidade da água de forma localizada e devido a grande
capacidade de dispersão do meio e as reduzidas concentrações de lançamento,
as alterações no fator ambiental água sejam reduzidas, por isso é avaliado como
não sinérgico.
Ainda, a alteração da qualidade da água devido ao lançamento destes
efluentes sanitários e resíduos alimentares induz impactos sobre o meio biótico,
sendo este portanto um impacto indutor.
A legislação proveniente da MARPOL indica que resíduos alimentares e
efluentes sanitários só devem ser lançados no mar com tratamento com
distâncias superiores à três milhas náuticas da costa. Desta maneira este impacto
não atinge UCs.
Frente ao exposto, devido as pequenas quantidades de efluentes e resíduos
alimentares, a grande capacidade de diluição do meio e a reversibilidade deste
impacto, este pode ser classificado, para a fase de operação do empreendimento
como sendo de baixa magnitude, uma vez que a alteração do fator ambiental
água apresenta alteração pouco perceptível através de medições tradicionais.
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Associada a baixa sensibilidade do fator ambiental, este impacto possui uma
pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.3-5 apresenta a classificação deste impacto para as
atividades de TLD, SPAs, Piloto de curta duração e para o Piloto de Longa
duração e DPs.

Quadro II.6.1.4.1.3-5 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares – Fase de operação.
Impacto O2

Alteração da qualidade da
água oceânica por
descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Atributos

TLD, SPAs e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Cumulativo, Indutor

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Medidas Associadas:
Os impactos decorrentes do descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares serão mitigados e monitorados, através do controle das fontes de
poluição. Essas medidas são de média eficácia, uma vez que agem diretamente
sobre o aspecto ambiental antes da interação com o fator.
O Quadro II.6.1.4.1.3-6 sumariza a medida e o grau de eficácia.
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Quadro II.6.1.4.1.3-6 – Qualificação da eficiência da medida para o impacto Alteração
da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares.
Impacto O2
Alteração da
qualidade da água
oceânica por
descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora
preventiva

Tratamento de efluentes,
Trituração de resíduos alimentares
e Descarte conforme distâncias
estabelecidas em legislação
aplicável.

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os seguintes parâmetros serão monitorados no efluente sanitário, de acordo
com o Projeto de Controle da Poluição (PCP) e NT 01/11: DBO e DQO, TOG,
coliformes

totais,

cloro

livre,

pH

e

compostos

organoclorados.

O quantitativo de resíduos alimentares descartados será pesado a cada descarte
e registrado, através do Livro de Registro do Lixo, onde são preenchidas a cada
descarga de resíduos alimentares as informações de data e hora da descarga,
volume dos resíduos orgânicos descartados e posição do navio (latitude e
longitude), conforme estabelecido na NT 01/11 e Marpol 73/78.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Nota Técnica nº 01/11
• MARPOL 73/78.
O3 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de água
produzida
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de água produzida.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento de água produzida pelos Pilotos e DPs no corpo receptor,
mesmo após tratamento específico e, dependendo de suas características, pode
alterar a qualidade da água do mar pelo aporte de óleos e graxas.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para se avaliar o impacto do lançamento de efluentes sobre o meio marinho é
necessário analisar a variação das propriedades físico-químicas da água do mar.
Além disso, é de suma importância ressaltar que a região onde ocorrerão as
atividades do Projeto Etapa 3 e, por consequência, tais descartes, está localizada
a cerca de 200 km da costa.
A fim de melhor avaliar os impactos advindos do descarte de água produzida,
o que ocorre apenas para o Piloto de longa duração e os DPs

em fase de

operação, foi realizado o estudo de modelagem numérica para o FPSO Sepia,
que de forma conservativa pode ser replicado para todos os empreendimentos do
Etapa 3. Este estudo está disponível no Anexo II.6.2-2 deste documento.
A vazão considerada na avaliação deste impacto considera a vazão máxima
de projeto para lançamentos de água de produção (24.000 m³/dia por DP/Piloto
de longa duração) multiplicada pelo número de empreendimentos (11 DPs, um
Piloto de longa duração). Assim, considera-se aqui o cenário em que todos os
DPs e o Piloto de longa duração estão em operação, com lançamento máximo de
projeto.
Conforme observado nos resultados da modelagem no Anexo II.6.2-2, os
resultados mostram que a diluição da pluma no campo distante é efetiva, com
diluições próximas de 1000 vezes a distâncias próximas a 100 m e que as plumas
se mantém entre 20 e 25 metros de profundidade.
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Estes resultados mostram ainda que, dentro do campo próximo, a diluição
mínima alcançada foi de 79,2 vezes no inverno. Este quadro mostra ainda que a
profundidade máxima obtida ao final do campo próximo foi de 22,7 m no outono e
comprimento máximo de 83,7 m no verão.
Embora a elevada salinidade do efluente tenha potencial para afetar as trocas
químicas entre o meio ambiente e o interior das células microbianas, por exemplo,
podendo acarretar mudanças nas taxas de metabolização de nutrientes (FREIRE,
1999), assim como o desempenho de algas através de déficit de água, toxidez
provocada por íons, desequilíbrio nutricional (MUNNS & TERMAAT, 1986), este
impacto não é esperado diante das altas taxas de diluição previstas para o
efluente .
Segundo Burns et. al., (1999 apud. GUERRA, 2009) sabe-se que o impacto
do descarte da água de produção no ecossistema receptor depende do balanço e
da taxa dos processos de dispersão, remoção e degradação. Observações de
campo (SOMERVILLE et. al., 1987; DAVIES & KINGSTON, 1992) constataram a
rápida diluição da água produzida lançada por plataformas offshore. Isto ocorre
devido ao transporte advectivo e ao processo de mistura turbulenta, que foi
comprovada nos resultados de modelagem apresentados. Portanto, de acordo
com os resultados das simulações realizadas, é possível afirmar que o impacto do
descarte da água produzida na atividade dos Pilotos e dos DPs ficará restrito às
proximidades dessas unidades. Após o término do descarte de água produzida,
as condições naturais da massa d´água são rapidamente restabelecidas devido
às características do descarte e ao contexto hidrodinâmico local, que, conforme
os estudos de modelagem comprovaram, favorecem a rápida diluição do efluente.
Assim, este impacto pode ser classificado como efetivo e de natureza
negativa, que ocorre na forma de incidência direta, com tempo de incidência
imediato.
Os resultados de modelagem numérica mostraram uma diluição efetiva
provocada pelo corpo receptor, porém, considerando todos os DPs e Piloto de
longa duraão operando concomitantemente, esste impacto pode ser classificado
com abrangência regional. Como este impacto está atrelado à operação do
Piloto de Longa duração e DPs, estes possuem planejamento de funcionar por no
máximo 33 anos, sendo portanto este impacto classificado como sendo de
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duração longa e permanente. Assim que cessada o aspecto ambiental, o fator
ambiental água tende a retornar aos níveis de qualidade anteriores sendo,
portanto, um impacto reversível. Este impacto ocorre ao longo de toda a
operação dos DPs e Pilotos, no entanto é descartado de forma intermitente.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos fazem o lançamentos de efluentes,
seja de água produzida, de unidades de remoção de sulfato ou mesmo efluentes
sanitários e resíduos alimentares. . As atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do
Etapa 2, além de atividades fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a
produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon poderão
descartar estes efluentes no mesmo período que os FPSOs do Etapa 3, no
entanto suas plumas não ocupam a mesma área.
Assim, este impacto aqui avaliado afeta de maneira cumulativa no tempo o
fator ambiental água, tanto se considerando outros impactos provenientes do
empreendimento Etapa 3 (alteração da qualidade da água oceânica por descarte
de efluentes sanitários e resíduos alimentares e alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de efluente de unidade de remoção de sulfatos) quanto
impactos provenientes de outras atividades no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.
Desta maneira, considerando que diversos impactos, de diversas atividades,
alteram o fator ambiental água nas proximidades da superfície, considera-se que
este é um impacto cumulativo, principalmente temporalmente. Espacialmente,
este impacto possui também capacidade de ser cumulativo, uma vez que existe a
possibilidade do próprio FPSO lançar efluentes sanitários e resíduos alimentares
em porções do corpo de água que estejam sendo atingidos pelo lançamento água
produzida. Entretanto, conforme discutido anteriormente, considera-se que o
lançamento destes efluentes altere a qualidade da água de forma localizada e
devido a grande capacidade de dispersão do meio e as reduzidas concentrações
de lançamento, as alterações sejam reduzidas. Em função da distância entre os
FPSOs, mesmo considerando a grande gama de empreendimentos operando no
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, não é considerado interação espacial entre as
plumas de água produzida, mas sim entre as plumas de outros efluentes do
mesmo FPSO, indicando propriedade sinérgica. Ainda, o impacto de alteração da
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qualidade de água por descarte de água produzida induz impactos sobre o meio
biótico, sendo este portanto um impacto indutor.
Como as alterações esperadas no fator ambiental água devido à este impacto
deverão ficar contidas no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos e nesta região não são
identificadas Unidades de Conservação, este impacto não interfere em
Unidades de Conservação.
Com base nos resultados advindos da modelagem, o descarte de água
produzida causará alteração perceptível na qualidade da água, contudo será
efetivado sem ultrapassar os parâmetros legais da legislação aplicável,
classificando este impacto em média magnitude. Associada a baixa sensibilidade
do fator ambiental, este impacto possui média importância. Desta maneira, o
Quadro II.6.1.4.1.3-7 sintetiza a classificação deste impacto.

Quadro II.6.1.4.1.3-7 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por descartes de água produzida – Fase de operação.
Impacto O3

Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de água
produzida

Atributos

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Intermitente

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor

Impacto em UC

Não

Magnitude

Média

Importância

Média

Medidas Associadas:
Em todas as unidades há sistema de tratamento de água produzida, que
inclui basicamente hidrociclones e flotadores. Na linha de descarte do efluente, há
um analisador de TOG com sistema de intertravamento para interromper o
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descarte do efluente caso o TOG atinja valor superior ao permitido pela
legislação. Tendo em vista o analisador online e o sistema de intertravamento que
interrompe imediatamente o descarte do efluente caso o TOG ultrapasse 29 ppm,
a eficácia dessa medida é considerada alta.
Além disso, será realizado monitoramento anual da qualidade da água no
entorno da atividade durante todo o período em que houver descarte de água
produzida.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
De acordo com os resultados da modelagem foi possível constatar a grande
capacidade de diluição do corpo receptor. Sendo assim, para este impacto não
tem parâmetros indicadores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução CONAMA n° 393/07.
• Nota Técnica do IBAMA nº01/11.
O4 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de
efluentes da unidade de remoção de sulfatos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluente de unidade de remoção de sulfatos.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento dos efluentes no corpo receptor pelas atividades de DPs e
Piloto de longa duração, mesmo após tratamento específico e, dependendo de
suas características, pode alterar a qualidade da água do mar pelo aporte de
óleos e graxas, metais e sais, entre outros componentes.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para o lançamento do efluente da unidade de remoção de sulfato (URS), da
mesma forma que para a água produzida, foram realizadas simulações numéricas
com modelo computacional visando avaliar o comportamento do efluente no corpo
receptor. Este estudo está disponível, em sua íntegra, para o DP de Sépia, que
pode ser extendido de forma conservativa para todos os outrso DPs e Piloto de
longa duração do Etapa 3, no Anexo II.6.2-2.
Foram realizadas modelagens considerando dois tipos de descarte: efluentes
da URS e efluentes de lavagem de membranas da URS. Visto que o descarte do
efluente da lavagem das membranas da URS, depois de operacional, é
descartado trimestralmente, este não é considerado na avaliação de impactos.
Os resultados para as simulações da diluição dos efluentes da URS mostram
que em 100 m de distância da fonte os efluentes sofrem diluição mínima superior
1.300 vezes, mostrando o grande potencial de diluição do meio. Na coluna
d´água, a pluma gerada atinge profundidade entre 20 e 25 m.
Assim, este impacto pode ser classificado como efetivo e de natureza
negativa, que ocorre na forma de incidência direta, com tempo de incidência
imediato.
Os resultados de modelagem numérica mostraram uma diluição efetiva
provocada pelo corpo receptor, entretanto, mesmo considerando a operação
conjunta de todos o Piloto de Longa duração e DPs, ao abrangência espacial é
local. Como este impacto está atrelado à operação dos DPs, é classificado como
sendo de duração longa e permanente. Assim que cessada o aspecto ambiental,
o fator ambiental água tende a retornar aos níveis anteriores sendo, portanto, um
impacto reversível. Este impacto ocorre ao longo da operação do Piloto de
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Longa duração e DPs, sendo portanto de frequência intermitente, em função do
tipo de descarte.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos realizam o lançamentos de efluentes,
seja de água produzida, de unidades de remoção de sulfato ou mesmo de
sanitários e resíduos alimentares. As atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do
Etapa 2, além de atividades fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a
produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon poderão
descartar esses efluentes no mesmo período que os FPSOs do Projeto Etapa
3.Espacialmente, este impacto possui também capacidade de ser cumulativo,
uma vez que existe a possibilidade da pluma de descarte dos efluentes sanitários
e resíduos alimentares e da água produzida seja atingida pelo lançamento do
efluentes da unidade de remoção de sulfato do mesmo FPSO, portanto pode-se
considerar que qualquer impacto sobre o fator ambiental água nas camadas
superficiais da coluna de água tenha propriedade sinérgica. Ainda, o impacto de
alteração da qualidade de água por descarte de efluente de unidade de remoção
de sulfato induz impactos sobre o meio biótico, sendo este portanto um impacto
indutor.
Como as alterações esperadas no fator ambiental água devido à este impacto
deverão ficar contidas no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos e nesta região não são
identificadas Unidades de Conservação, este impacto não interfere em
Unidades de Conservação.
Frente ao exposto, não se espera alterações perceptíveis mensuráveis da
qualidade da água do corpo receptor, classificando este impacto em baixa
magnitude. Associada a baixa sensibilidade do fator ambiental, este impacto
possui pequena importância.
Desta maneira, o Quadro II.6.1.4.1.3-8 sintetiza a classificação deste
impacto.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
167/814

Quadro II.6.1.4.1.3-8 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por descartes de efluentes da unidade de remoção de
sulfatos - Fase de operação.
Impacto O4

Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de
efluentes da unidade de remoção
de sulfatos

Atributos

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Intermitente

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
O descarte de efluentes da URS (volume descartado nos períodos com e sem
adição de biocida), será monitorado pelo Projeto de Controle da Poluição (PCP),
conforme Nota Técnica 01/2011.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Volume do descarte do efluente proveniente da unidade de remoção de
sulfato (separadamente para os períodos com e sem adição de biocida)
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Nota Técnica nº 01/11
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O5 – Alteração da qualidade do ar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental ar possui baixa
sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões atmosféricas emitidas pelos FPSOs e embarcações de apoio
podem alterar a qualidade do ar.
Descrição do Impacto Ambiental:
A fase de operação dos projetos de TLD, SPAs, DPs e Piloto de Curta ou
Longa Duração envolve a produção, tratamento e exportação de óleo e gás em
FPSOs, que geram emissões de poluentes regulados devido ao consumo de gás
combustível nos turbogeradores, turbocompressores e gás produzido em tocha
em operação contínua. Outra atividade vital para operação dos FPSOs envolve
embarcações e helicópteros que fazem a logística

de materiais, produtos e

pessoas emitindo poluentes atmosféricos devido a queima de combustível em
operação intermitente.
A fase de operação dos projetos de TLD, SPAs gera principalmente emissões
de poluentes regulados na queima de gás produzido em tocha, seguido pelos
turbogeradores e motogeradores, mas restritas aos seis meses de operação.
A fase de operação de projetos de DPs e Piloto de longa duração é bem
definida entre comissionamento e operação normal. Durante o comissionamento,
existem grandes taxas de emissões dos poluentes regulados na queima de gás
produzido na tocha, enquanto a plataforma leva alguns meses para iniciar e
estabilizar o processamento do óleo e gás produzido até injetar o excedente do
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gás produzido ou exportar para o mercado consumidor. Além destas emissões
durante o comissionamento, os turbogeradores (inicialmente acionados por diesel
e posteriormente por gás combustível) e turbocompressores começam a operar
progressivamente de acordo com o aumento de carga processada e gás
reinjetado. Ao atingir a fase de operação normal, as emissões de poluentes
regulados sofrem reduções significativas para níveis a serem mantidos por toda a
duração dos empreendimentos (cerca de 30 anos para os DPs), realizando
pequenas queimas de segurança de gás em tocha.
Com relação à dispersão atmosférica, estudos de simulação da dispersão de
poluentes atmosféricos regulados já realizados para plataformas de produção de
grande porte localizadas em ambientes offshore da Bacia de Santos,
apresentados no âmbito dos projetos de controle da poluição do licenciamento
ambiental, indicam que a alteração na qualidade do ar na fase de operação
normal se restringe a dezenas de quilômetros ao redor das mesmas, sendo as
concentrações ao nível do mar sempre inferiores aos valores de referência dos
padrões de qualidade do ar nacionais aplicáveis à região continental.
Desta forma, este impacto pode ser classificado como efetivo, negativo,
direto, contínuo e de baixa magnitude pelas emissões dos SPAs, TLD, Piloto
de curta duração, DPs e Piloto de Longa duração durante a fase de operação.
A abrangência espacial de tal alteração é avaliada como regional e restrita
ao Polo do pré-Sal da Bacia de Santos, sem afetar áreas costeiras, considerando
os estudos pretéritos de dispersão e diversos empreendimentos previstos para a
região.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos geram emissões de poluentes
regulados. Destaques para as atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa
2, além de atividades fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a
produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon. Desta
maneira, considerando as diversas atividades que alteram o fator ambiental ar,
este é um impacto cumulativo. Entretanto, conforme discutido anteriormente,
estudos mostram que a dispersão atmosférica ocorre em poucas dezenas de
quilômetros ao redor das fontes de emissão. Ainda sim, considerando a grande
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gama de empreendimentos operando no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, podese considerar que qualquer impacto sobre o fator ar tenha propriedade sinérgica.
Considerando que as alterações na qualidade do ar estão localizadas no Polo
Pré-Sal da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Dado que os empreendimentos de DPs e Piloto de longa duração podem
operar por cerca de 30 anos, mas os efeitos das emissões de poluentes
regulados sobre o fator ambiental ar se encerram alguns dias após seu
lançamento, este impacto foi avaliado como de longa duração, permanente e
reversível considerando que a qualidade do ar retorne às condições naturais uma
vez que os aspectos ambientais cessem com a desativação das atividades. Para
o TLD, SPAs e Piloto de curta duração, tal impacto foi avaliado como de curta
duração.
Considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental ar, aliado à análise da
baixa magnitude, este impacto foi avaliado como de pequena importância.
Sendo assim, espera-se que a concentração de poluentes atmosféricos regulados
não seja suficiente para causar efeitos adversos significativos na região das
atividades do Projeto Etapa 3.
Como as abrangências temporais do TLD, SPAs Pilotos de curta duração e
DPs e Piloto de longa duração são distintas, o Quadro II.6.1.4.1.3-9 sintetizam a
classificação deste impacto de acordo com o empreendimento.
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Quadro II.6.1.4.1.3-9 – Classificação do impacto Alteração da qualidade do ar – Fase de
operação.
Impacto O5

Atributos

PLD e DPs

TLD, SPAs e PCD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Regional

Alteração da qualidade
do ar

Duração

Curta

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Frequência

Contínuo
Cumulativo, sinérgico

Impacto em UC

Contínuo
Cumulativo,
Sinérgico
Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Cumulatividade

Não

Medidas Associadas:
Uma sequência ótima de comissionamento dos sistemas de gás das
plataformas de DP, definida caso a caso, permitirá que o aproveitamento do gás
produzido seja iniciado o mais breve possível com vistas a minimizar a queima de
gás em tocha, reduzir o consumo de diesel pelos turbogeradores e favorecer a
estabilização

da

planta

de

processamento

da

plataforma.

No caso das unidades do Projeto Etapa 3, onde os poços injetores estão sendo
priorizados, a fase atual do planejamento, considera que o início da injeção do
gás ocorrerá antes da exportação promovendo, desta forma, o aumento
significativo do aproveitamento do gás e, consequentemente, redução da queima
de gás em tocha.
As fontes de emissão bicombustível priorizarão o uso do gás em detrimento
do óleo diesel, consequentemente reduzindo as emissões.
O Quadro II.6.1.4.1.3-10 sumariza a medida e o grau de eficácia.
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Quadro II.6.1.4.1.3-10 – Qualificação da eficácia da medida para o impacto Alteração da
qualidade do ar.
Impacto O5

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Alteração da
qualidade do ar

Mitigadora
preventiva

Otimização
do
comissionamento
(incluindo priorização dos poços
injetores) e manutenção preventiva
das plataformas

Médio

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
O parâmetro que se pretende utilizar para o monitoramento do impacto é o
consumo de combustível, previsto no escopo do Projeto de Controle da Poluição PCP.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução CONAMA n° 382/2006, que em seu Anexo III
O6 – Contribuição para o efeito estufa
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental clima possui alta
sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões atmosféricas emitidas pelos FPSOs podem contribuir para o
efeito estufa.
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Descrição do Impacto Ambiental:
A emissão degases de efeito estufa (GEE) é contínua durante cerca de 30
anos (para DPs e Piloto de Longa Duração) e seus efeitos são diretos, de
incidência imediato e de longa duração – mesmo para o TLD, SPAs e Piloto de
curta duração, considerando que a vida média do CO2 atmosférico é superior a
100 anos, este impacto é permanente e irreversível. Considerando o caráter
global dos efeitos a abrangência espacial é avaliada como suprarregional.
Justamente devido ao seu caráter global, não são identificadas UCs afetadas pela
contribuição do efeito estufa, pois se considera que a interferência se dá para
todo o território do planeta e não especialmente sobre UCs.
Com relação à cumulatividade, o efeito estufa é um problema global, uma vez
que várias ativades humanas contribuem para o efeito estufa. Dado o fato de que
estes gases contribuem para o aumento das concentrações de atmosféricas, tal
impacto foi avaliado como cumulativo.
As estimativas de emissões de gases de efeito estufa do TLD, SPAs e Piloto
de curta duração possuam um período de atividade inferior ao Piloto de Longa
duração e DPs mas apresentam queimas de gás em tocha equivalentes às dos
turbogeradores dos projetos de DPs. Durante a fase de comissionamento os DPs
e Pilotos de Longa duração também realizam queima elevada em tocha, contudo,
durante a operação, que corresponde ao maior período do empreendimento, os
valores são significativamente reduzidos. Considerando que as emissões de GEE
brasileiras são cerca de 4% das emissões globais e que as emissões do E&P da
PETROBRAS são 0,04% das emissões mundiais

(ano base 2010), sem

considerar que o efeito estufa é um problema causado pelo aumento das
concentrações atmosféricas de GEE devido às emissões históricas globais,
consideramos que os impactos das emissões de GEE do Etapa 3 são de média
magnitude. Associada a alta sensibilidade do fator ambiental, este impacto
possui alta importância.
Assim, o Quadro II.6.1.4.1.3-11 sintetiza a classificação deste impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.3-11 – Classificação do impacto Contribuição para o efeito estufa –
Fase de operação.
Impacto O6

Contribuição para o efeito
estufa

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Impacto em UC

Não

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Os DPs com exportação de gás prevista e que apresentarem gás com teor de
CO2 superior a 3% v/v terão tratamento de remoção de CO2, através de
membranas e reinjeção do CO2 no reservatório. Esta atividade não é realizada no
TLD, SPAs e Piloto de curta duração, pois não está prevista a instalação de poços
de injeção nestas atividades.
A estimativa dos gases de efeito estufa reinjetados durante as atividades de
DP ou Piloto de Produção é realizada a partir de cálculo de balanço de massa
considerando as curvas de produção, a composição do gás produzido de cada
reservatório e da seletividade característica das membranas de remoção de CO2,
as quais permitem também a permeação de metano para a corrente de CO2 a ser
reinjetada.
O Quadro II.6.1.4.1.3-12 sumariza a medida e o grau de eficácia.
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Quadro II.6.1.4.1.3-12 – Qualificação da eficiência da medida para o impacto.
Contribuição para o efeito estufa.
Impacto O6

Contribuição para o
efeito estufa

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora
preventiva

Separação e reinjeção de CO2 no
reservatório, otimização do período de
comissionamento, redundância
operacional/equipamentos e programa
de manutenção preventiva

Médio

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Acompanhamento da utilização do gás (produção, consumo, injeção,
exportação, queima). O parâmetro que se pretende utilizar para o monitoramento
do impacto é o consumo de combustível, previsto no escopo do Projeto de
Controle da Poluição - PCP.
Índice de utilização e aproveitamento do gás associado durante o
comissionamento dos empreendimentos de DP.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída por meio da
Lei nº 12.187/2009,
• Plano Decenal de Energia – PDE, utilizado como Plano Setorial de
Mitigação e Adaptação do setor de energia no âmbito do PNMC

O7 – P e rtu rb a ç ã o n a c o m u n id a d e b e n tô n ic a p e la p re s e n ç a d o s FP S Os e
d o s s is te m a s d e c o le ta e e s c o a m e n to
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A presença de equipamentos e estruturas submarinas associadas aos FPSOs
altera a topografia e configuração do assoalho marinho, recobre fisicamente
porções do sedimento e propicia substrato de fixação para organismos e atrai a
fauna, interferindo diretamente na estrutura e função da comunidade bentônica
que habita este substrato inconsolidado.
Descrição do Impacto Ambiental:
A presença das estruturas sobre o assoalho marinho resulta na perda
permanente de habitat e espécies bentônicas associadas pelo recobrimento físico
do sedimento. Por outro lado, as estruturas permitem e induzem o aparecimento
de outras espécies alóctones deste ambiente (substrato consolidado), as quais se
instalam nas estruturas submarinas, tanto fixas (fouling) como vágeis (peixes e
invertebrados) que se concentram no entorno das mesmas.
Os arranjos submarinos do Projeto Etapa 3 mostram que a partir dos FPSOs,
essas estruturas submarinas se espalham no assoalho oceânico por uma área de
até 89,29 km², aproximadamente, no entorno da unidade, conforme detalhado no
aspecto ambiental Instalação e desativação de estruturas submarinas.
Por outro lado, espera-se um aumento da fixação de organismos bentônicos
à superfície das estruturas submarinas e o consequente incremento da atividade
biológica local. Isso significa que poderá haver um incremento na biodiversidade
local, resultante do aparecimento de espécies alóctones, como mencionado
anteriormente, modificando a estrutura original da comunidade.
A disponibilização de novos substratos permitirá, portanto, a fixação de larvas
de organismos bentônicos, induzindo a formação de sistemas de substrato
consolidado pela formação de uma comunidade incrustante (BULL et. al.,1997;
HOSTIM-SILVA et. al., 2002), fato esse frequentemente observado em estruturas
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de plataformas (TULLOWOIL, 2010). A colonização (biofouling e fauna associada)
de estruturas submarinas associadas a plataformas offshore pela biota marinha é
registrada por diversos autores (STAP et. al., 2016; LEWBEL et. al., 1987; YAN
et. al., 2007; WHOMERSLEY & PICKEN, 2003, APOLINARIO et. al., 2009, dentre
outros). Nas estruturas sólidas das unidades como um todo (tanto no assoalho
marinho como na coluna dágua), a bioincrustação pode ser muito variada, com
presença de invertebrados como esponjas, ascidias, cnidários, moluscos,
crustáceos, equinodermas e algas. A partir desta colonização, vertebrados são
atraídos para estas áreas, especialmente peixes. Assim, as estruturas submarinas
passam a ser uma área com biodiversidade e biomassa diferenciada, funcionando
como um atrator de fauna. Assim, além de alterar a configuração do bentos no
assoalho marinho, as estruturas do FPSO propiciam a presença de espécies
bentônicas incrustantes e fauna associada.
Este impacto é portanto efetivo, de natureza negativa já que pode alterar
significativamente a estrutura original da comunidade bentônica, incide de forma
direta e imediata sobre o fator ambiental. Tem abrangência espacial local para
os SPA/TLD e regional para os DPs. A duração do impacto é curta e temporária
para os SPA/TLDs e longa e permanente para os DPs. Em todos os casos o
impacto é reversível e contínuo. Diante da grande distância entre os FPSOs e a
costa, este impacto não incide sobre UCs.
O impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que causam
perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à pré-ancoragem dos
FPSOs; Perda de habitat bentônico devido à instalação das dos sitemas de coleta
e escoamento; Perturbação na comunidade bentônica pela ressuspensão do
sedimento; Perturbação na comunidade bentônica pela substituição dos
equipamentos submarinos). Destaca-se que estes impactos ocorrem não apenas
nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos os demais
empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e
Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos sobre a
comunidade bentônica. Da mesma forma, ao se integrar em uma escala temporal
todos os impactos destes empreendimentos sobre a comunidade bentônica, estes
são significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que estes
impactos estão também associados a outros empreendimentos de E&P operando
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na região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o bentos na
Bacia de Santos.
Considerando que a perturbação afeta a comunidade bentônica local,
alterando sua estrutura e composição, e considerando os atributos acima
definidos (longa duração, abrangência regional), a magnitude foi classificada
como média, tanto para os TLD/SPAs e pilotos de curta duração como para os
DPs. Associado à baixa sensibilidade ambiental do fator ambiental, este impacto
possui média importância tanto para TLD/SPAs como para os DPs.
O Quadro II.6.1.4.1.3-13 apresenta a classificação desse impacto de acordo
com o tipo de atividade.

Quadro II.6.1.4.1.3-13 – Classificação do Perturbação na comunidade bentônica pela
presença dos FPSOS e sistemas de coleta e escoamento
Impacto O7

Perturbação na comunidade
bentônica pela presença dos
FPSOS e sistemas de coleta e
escoamento

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Regional

Duração

Curta

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, indutor

Cumulativo,
indutor

Frequência

Contínuo

Contínuo

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Média

Média

Importância

Media

Média

Medidas Associadas:
Como este impacto foi classificado como sendo de média importância, não
são apresentadas medidas associadas.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento visto que este impacto foi classificado como
sendo de média importância.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não

há

legislação

pertinente,

assim

como

planos

e

programas

governamentais relacionados a esse impacto.

O8 – P e rtu rb a ç ã o n a c o m u n id a d e b e n tô n ic a p e la s u b s titu iç ã o d o s
e q u ip a m e n to s s u b m a rin o s
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Substituição de linhas flexíveis e umbilicais de controle
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A eventual substituição de equipamentos e estruturas submarinas associadas
aos FPSOs pode resultar na movimentação localizada do sedimento, interferindo
diretamente na estrutura e função da comunidade bentônica que habita este
substrato inconsolidado.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

características

impacto

do

ambiental

impacto

apresenta

Perturbação

na

exatamente

comunidade

as

mesmas

bentônica

pela

ressuspensão de sedimento devido à pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de
coleta e escoamento e está associado unicamente à fase de operação, tanto para
os empreendimentos de curta duração (TLD/SPAs) como para os de longa
duração (DPs e Piloto de Longa Duração).
A

perturbação

na

comunidade

bentônica

está

portanto

associada

basicamente ao revolvimento do sedimento durante as ações mecânicas
envolvidas na substituição de estruturas e equipamentos submarinos. Além da
ressuspensão do sedimento, poderá também ocorrer deslocamento da fauna
bentônica nos pontos de intervenção. Merece destaque, no entanto, o fato de que
este impacto ocorrerá de forma eventual apenas em situações de necessidade de
alguma intervenção/manutenção, durante a vida útil das instalações submarinas
durante a fase de operação. Portanto, este impacto não pode ser previsto
temporalmente. No entanto, optou-se por incorporá-lo de forma conservativa no
presente estudo.
Este impacto é portanto efetivo, de natureza negativa, já que pode perturbar
a estrutura original da comunidade bentônica, incide de forma direta e imediata
sobre o fator ambiental. Tem abrangência espacial local para os SPA/TLD e
regional para os DPs. A duração do impacto é imediata, temporário e a
frequência intermitente e reversível.
Este impacto foi definido como cumulativo com os outros impactos que
causam perturbação no bentos (Perda de habitat bentônico devido à préancoragem dos FPSOs; Perda de habitat bentônico devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento; Perturbação na comunidade bentônica pela
ressuspensão do sedimento). Destaca-se que esses impactos ocorrem não
apenas nas instalações previstas no Projeto Etapa 3, mas também em todos os
demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre a comunidade bentônica. Da mesma forma, ao se integrar em uma escala
temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre a comunidade
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bentônica, estes são significativamente ampliados. Merece destaque também o
fato de que estes impactos estão também associados a outros empreendimentos
de E&P operando na região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado
sobre o bentos na Bacia de Santos.
Diante da grande distância entre os FPSOs e a costa, este impacto não
incide sobre UCs. Considerando que a perturbação ocorre de forma imediata,
intermitente e de abrangência local, a magnitude foi classificada como baixa.
Associado à baixa sensibilidade ambiental do fator ambiental, este impacto
possui pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.3-14, apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.4.1.3-14 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade
bentônica pela substituição dos equipamentos submarinos para
o TLD, SPAs, DPs, Pilotos.
Impacto O8

Perturbação na comunidade
bentônica pela substituição dos
equipamentos submarinos

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo e induzido

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Como este impacto foi classificado como sendo de pequena importância, não
são apresentadas medidas associadas.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento visto que este impacto foi classificado como
sendo de pequena importância.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação pertinente, assim como plano e programa governamental
relacionado a esse impacto.
O9 – Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
planctônica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Tanto as embarcações de apoio quanto os FPSOs geram resíduos sanitários
e alimentares, que são lançados ao mar, após submetidos a tratamento adequado
e enquadramento, alterando a qualidade de água no local de lançamento e por
consequência podendo alterar a comunidade planctônica localizada ao redor do
FPSO e das embarcações de apoio, em função da eutrofização localizada e
atração de outros organismos podendo modificar a estrutura trófica local.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O lançamento de efluentes sanitários e restos de alimentos pode acarretar
em um aumento na disponibilidade de nutrientes para a água do mar, no local de
descarte, no entorno dos FPSOs, durante a fase de operação.
O aumento de nutrientes favorece localmente o incremento da produtividade
primária,

podendo

gerar

efeitos

na

cadeia

pelágica

local,

desde

os

microrganismos (bactérias e protozoários), fitoplâncton, zooplâncton, até o nécton
(NYBAKKEN, 1993). Além disso, este incremento de nutrientes e matéria
orgânica poderá alterar localmente a demanda biológica de oxigênio, nas águas
superficiais, dependendo da duração e volume dos lançamentos.
Conforme definido no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade, todos os
FPSOs possuirão unidades de tratamento dos efluentes sanitários. Os resíduos
orgânicos alimentares descartados no mar, por sua vez, serão triturados em
partículas com tamanho inferior a 25 mm, segundo as especificações
determinadas na Convenção MARPOL.
Considerando as elevadas profundidades nas áreas dos FPSOs e a
capacidade de diluição destes descartes, espera-se que a diluição seja rápida e
eficiente e, desta maneira, não seja possível detectar alterações perceptíveis
geradas por esso aspecto ambiental. De qualquer forma, o efeito do lançamento
poderá afetar momentaneamente apenas as camadas superiores da coluna
d’água, onde a escassez de nutrientes é o principal fator limitante para o
crescimento do plâncton em regiões oceânicas (LALLI & PARSONS, 1993). Esse
enriquecimento localizado e pontual poderá atuar como atrator de fauna, como
peixes e aves, nos locais de descarte.
Devido ao baixo volume de efluente lançado, seja pelos FPSOs ou
embarcações de apoio, o atendimento de toda a legislação pertinente e a grande
capacidade de diluição do corpo receptor, este impacto pode ser classificado
como efetivo, negativo, direto, de abrangência espacial local e tempo de
incidência imediato. A duração é imediata e é temporário para o TLD, SPAs e
Piloto de curta duração, e longa e é permanente para Piloto de longa duração e
DPs, que terão cerca de 30 anos de operação. É reversível e com frequência
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intermitente, pois o descarte do efluente sanitário e resíduo alimentar ocorrem
em intervalos irregulares.
A legislação proveniente da MARPOL indica que resíduos alimentares e
efluentes sanitários só devem ser lançados no mar com distâncias superiores à
três milhas náuticas da costa com tratamento. Desta maneira este impacto não
atinge UCs.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos têm o auxílio de embarcações de
apoio e/ou lançam estes tipos de efluentes sanitários e resíduos alimentares,
como do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades fora do Pólo
Pré-Sal, como a produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e
Sidon. O descarte de efluentes é também um impacto associado às demais
embarcações e navios transitando na área de influência, o que amplia, tanto
espacial como temporalmente o impacto sobre a comunidade planctônica em
águas superficiais. Considera-se que o lançamento destes efluentes altere a
qualidade da água de forma localizada e devido a grande capacidade de
dispersão do meio e as reduzidas concentrações de lançamento, as alterações no
fator ambiental água sejam reduzidas, por isso o efeito na comunidade
plânctonica não é potencializado. Sendo assim, ele é avaliado como não
sinérgico.
Foi classificado também como induzido pelo impacto Alteração da qualidade
da água pelo descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares e indutor já
que poderá interferir no nécton (Perturbação no nécton pelo lançamento de
efluentes sanitários). Portanto, de acordo com a descrição dos atributos acima, a
magnitude

deste

impacto

foi

considerada

baixa

e

a

importância,

consequentemente pequena. Deste modo, o Quadro II.6.1.4.1.3-15 classifica
este impacto de acordo com o tipo de empreendimento.
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Quadro II.6.1.4.1.3-15 – Classificação do impacto Perturbação da comunidade
planctônica pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares – Fase de operação.
Impacto O9

Perturbação da
comunidade
planctônica pelo
lançamento de
efluentes sanitários e
resíduos alimentares

Atributos
Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade

TLD/SPAs/PCD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato
Local
Imediata
Temporária
Reversível
Cumulativo, Indutor,
Induzido
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC
Magnitude
Importância

DPs/PLD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato
Local
Longa
Permanente
Reversível
Cumulativo, Indutor,
Induzido
Intermitente
Não
Baixa
Pequena

Medidas Associadas:
Como este impacto foi classificado como sendo de pequena importância, não
são apresentadas medidas associadas.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento visto que este impacto foi classificado como
sendo de pequena importância.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse aspecto ambiental.
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O10 – Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de
efluente de água produzida
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de água produzida.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
planctônica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a fase de operação dos DPs, o descarte de água produzida pode
alterar localmente a qualidade da água e consequentemente contaminar e alterar
a estrutura da comunidade planctônica da região onde estão localizadas as
atividades do Projeto Etapa 3.
Descrição do Impacto Ambiental:
Em relação ao lançamento da água produzida, este ocorre apenas para os
DPs e apenas na fase de operação. Conforme descrito no impacto Alteração da
qualidade da água oceânica por descarte de água produzida, as alterações
provocadas no corpo receptor ficam confinadas ao redor dos FPSOs.
Como descrito no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade, trata-se de
um descarte de uma água que possui hidrocarbonetos, metais e outros
compostos orgânicos que, apesar de estarem enquadrados na legislação, podem
afetar o plâncton no campo próximo da pluma de dispersão desse efluente.
Conforme observado nos resultados da modelagem no Anexo II.6.2-2, os
resultados mostram que a diluição da pluma no campo distante é efetiva, com
diluições próximas de 1000 vezes a distâncias próximas a 100 m e que as plumas
se mantém entre 20 e 25 metros de profundidade.
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Estes resultados mostram ainda que, dentro do campo próximo, a diluição
mínima alcançada foi de 79,2 vezes no inverno. Este quadro mostra ainda que a
profundidade máxima obtida ao final do campo próximo foi de 22,7 m no outono e
comprimento máximo de 83,7 m no verão.
Mesmo

em

baixas

concentrações,

as

frações

hidrossolúveis

dos

hidrocarbonetos associadas a outros elementos, especialmente metais, poderão
afetar componentes mais sensíveis da comunidade biológica na área de influência
da pluma. Animais do plâncton contaminados a partir do contato com a pluma do
efluente podem transferir contaminantes aos seus predadores. Podem também se
deslocar ou ser transportados para outras áreas, além da pluma de lançamento,
disponibilizando estes contaminantes na teia trófica.
Gamble et. al., 1987 (apud. PATIN, 1999) indicaram uma elevada
sensibilidade de organismos zooplanctônicos (copépodos e outros) à exposição
da água produzida. Estes são especialmente sensíveis durante o estágio
embrionário e larval. Segundo Daves & Kingston (1992), isto pode ser resultado
da acumulação de hidrocarbonetos lipofílicos na fração lipídica dos tecidos dos
embriões em desenvolvimento. O nível destes hidrocarbonetos aumenta
radicalmente nas larvas, quando as reservas lipídicas estão sendo exauridas
durante a transição para a fase de alimentação ativa. Processos similares
provavelmente ocorrem nos estágio embrionário e pós-embrionário de peixes
(PATIN, 1999).
O tratamento da água produzida previsto para o Etapa 3 visa essencialmente
a diminuição do teor de óleos e graxas, utilizando-se para isso um sistema de
tratamento que inclui separadores de água e óleo, sistemas de tratamento
químico e flotadores.
Após o término do descarte de água produzida, as condições naturais da
massa d´água serão restabelecidas devido às características do descarte e ao
contexto hidrodinâmico local, que favorecem a rápida diluição do efluente,
otimizando o restabelecimento das condições anteriores ao descarte, o que
caracteriza este impacto como reversível.
Ressalta-se que este impacto é potencializado pelo fato do FPSO ser um
atrator de fauna, a qual passa a entrar em contato, mesmo que em uma área
bastante restrita, com todos os efluentes e contaminantes descartados pelos
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FPSOs. Diante da distância do local de descarte em relação à costa, este impacto
não incide sobre UCs.
Frente ao exposto, esse impacto pode ser classificado como efetivo,
negativo, direto, imediato, de abrangência regional, com duração longa,
permanente e frequência intermitente.
Este impacto sobre o plâncton é cumulativo com os demais impactos
decorrentes dos demais descartes de efluentes dos FPSOs (Perturbação na
comunidade planctônica pelo lançamento de fluido do teste de estanqueidade;
Perturbação na comunidade planctônica pelo lançamento de efluente de água
produzida, Perturbação na comunidade planctônica pelo lançamento de efluente
da URS). Este impacto também atua de forma sinérgica com os demais impactos
associados aos descartes de efluentes, potencializando e ampliando seus efeitos
sobre o fator ambiental. Foi classificado também como induzido pelo impacto
Alteração da qualidade da água pelo descarte de água produzida e indutor já que
poderá interferir no nécton, especialmente peixes.
As atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades
fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a produção de Mexilhão,
produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon poderão descartar estes efluentes no
mesmo período que os FPSOs do Etapa 3, no entanto suas plumas não ocupam
a mesma área. Considerando que o descarte de água produzida tem pequeno
potencial de alterar significativamente a biota planctônica, o impacto foi definido
como sendo de baixa magnitude e pequena importância.
Desta maneira, os atributos do impacto estão apresentados no Quadro
II.6.1.4.1.3-16.
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Quadro II.6.1.4.1.3-16 – Classificação do impacto Perturbação da comunidade
planctônica pelo lançamento de efluente de água produzida –
Fase Operação.
Impacto O10

Perturbação da comunidade
planctônica pelo lançamento de
efluente de água produzida

Atributos

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor, Induzido

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Em todas as unidades há sistema de tratamento de água produzida, que
inclui basicamente hidrociclones e flotadores. Na linha de descarte do efluente, há
um analisador de TOG com sistema de intertravamento para interromper o
descarte do efluente caso o TOG atinja valor superior ao permitido pela
legislação. Tendo em vista o analisador online e o sistema de intertravamento que
interrompe imediatamente o descarte do efluente caso o TOG ultrapasse 29 ppm.
Além disso, será realizado monitoramento anual da qualidade da água no entorno
da atividade durante todo o período em que houver descarte de água produzida.
Essas medidas são de alta eficácia, uma vez que agem diretamente sobre o
aspecto ambiental antes da interação com o fator, e garantem também que não
haja descarte do efluente fora das condições legisladas. Adicionalmente, será
acompanhada a qualidade da água no entorno dos FPSOs, permitindo que seja
verificada quaisquer alterações nesse fator, em decorrência do descarte.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Será realizado o monitoramento análitico periódico da água produzida de
acordo com os parâmetros previstos na Resolução Conama 393/2007.
Adicionalmente, será realizado o monitoramento da qualidade da água oceânica
no entorno da atividade, conforme parâmetros estabelecidos no PMA.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• CONAMA 393/2007
O11 – Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de
efluente da unidade de remoção de sulfatos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluente de unidade de remoção de sulfato.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
planctônica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de operação, o descarte dos efluentes da unidade de remoção de
sulfatos pode alterar a qualidade da água e consequentemente contaminar e
alterar a estrutura da comunidade planctônica da região onde estão localizadas as
atividades do Projeto Etapa 3.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Em relação ao lançamento do efluente da unidade de remoção de sulfatos,
este ocorre apenas para os DPs e em fase de operação. Conforme descrito no
impacto Alteração da qualidade da água por lançamento de efluente da unidade
de remoção de sulfato, as alterações provocadas no corpo receptor ficam
confinadas ao redor das UEPs.
Foram realizados estudos da modelagem (Anexo II.6.2-2) considerando dois
tipos de descarte: efluentes da URS e efluentes de lavagem de membranas da
URS. Visto que o descarte do efluente da lavagem das membranas da URS,
depois de operacional, é descartado trimestralmente, este não é considerado na
avaliação de impactos.
Os resultados para as simulações da diluição dos efluentes da URS mostram
que em 100 m de distância da fonte os efluentes sofrem diluição mínima superior
1.300 vezes, mostrando o grande potencial de diluição do meio. Na coluna
d´água, a pluma gerada atinge profundidade entre 20 e 25 m.
Frente ao exposto, esse impacto pode ser classificado como efetivo,
negativo, direto, imediato, de abrangência espacial local, com duração longa e
permanente, frequência intermitente, e reversível, visto que, após cessado o
descarte dos efluentes, o plâncton se restabelece.
Ressalta-se que este impacto é potencializado pelo fato do FPSO ser um
atrator de fauna a qual passa a entrar em contato, mesmo que em uma área
bastante restrita, com todos os contaminantes descartados do efluente da URS.
Este impacto sobre o plâncton é cumulativo com os demais impactos
decorrentes dos outros descartes de efluentes dos FPSOs (Perturbação da
comunidade planctônica pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares; Perturbação da comunidade planctônica pelo lançamento de efluente
de água produzida, Perturbação na comunidade planctônica pelo lançamento de
fluido do teste de estanqueidade). Este impacto também atua de forma sinérgica
com os demais impactos associados aos descartes de efluentes, potencializando
e ampliando seus efeitos sobre o fator ambiental. Foi classificado também como
induzido pelo impacto Alteração da qualidade da água pelo descarte do efluente
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da unidade de remoção de sulfato e indutor já que poderá interferir no nécton,
especialmente peixes.
Diante da grande distância entre o ponto de lançamento e a zona costeira,
este impacto não incide sobre UCs.
Considerando que o descarte de efluente da URS tem pequeno potencial de
alterar significativamente a biota planctônica, o impacto foi definido como sendo
de baixa magnitude e pequena importância.
Os atributos deste impacto estão consolidados no Quadro II.6.1.4.1.3-17.

Quadro II.6.1.4.1.3-17 – Classificação do impacto Perturbação da comunidade
planctônica pelo lançamento de efluente da unidade de
remoção de sulfatos - Fase de operação.
Impacto O11

Perturbação da comunidade
planctônica pelo lançamento de
efluente da unidade de remoção de
sulfatos

Atributos

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor, Induzido

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
O descarte de efluentes da URS será realizado conforme Nota Técnica
01/2011. Essa medida é considerada de baixa eficácia, uma vez que é realizado
apenas o controle dos volumes descartados, sem nenhum tipo de intervenção.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Volume do descarte do efluente proveniente da unidade de remoção de
sulfato (separadamente para os períodos com e sem adição de biocida).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Nota Técnica 01/2011
O12 – Perturbação no nécton pela geração de ruídos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de ruídos
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a fase de operação os ruídos emitidos pelas embarcações de apoio e
FPSOs podem perturbar o nécton, especialmente os cetáceos e quelônios,
causando alteração no seu comportamento.
Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação no nécton pela geração de ruídos da fase
de

instalação,

agora

associado

Coordenador da Equipe

à

fase

de

operação,

Técnico Responsável

tanto

EIA
PEP01R02

para

os

Revisão 00
09/2017

Pág.
194/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

empreendimentos de curta duração (TLD/SPAs) como para os de longa duração
(DPs e Piloto de Longa Duração).
Portanto, avalia-se este impacto para as atividades do Projeto Etapa 3 na
fase de operação, sobre os cetáceos e quelônios como sendo efetivo e negativo;
de forma e tempo de incidência direta e imediato; abrangência regional
(considerando a área de maior densidade de navegação das embarcações de
apoio), com duração imediata e temporária para as atividades TLD, SPAs e
Piloto de curta duração e longa e permanente para a fase de operação do Piloto
de Longa duração e DPs; reversível e frequência intermitente, pois a grande
parte do ruído é oriunda das embarcações de apoio que mantém em constante
movimento.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais sobre o nécton (;
Perturbação no nécton pela geração de luminosidade; Perturbações no nécton
pela presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento, entre outros).
Destaca-se que as embarcações de apoio previstas para atender ao Projeto
Etapa 3 também atendem os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal
(Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva frequência deste impacto
sobre os cetáceos e quelônios. Ao se integrar em uma escala temporal todos os
impactos destes empreendimentos sobre o fator ambiental, estes podem ser
ampliados. A geração de ruído é também um impacto associado às demais
embarcações e navios transitando na área de estudo para outras atividades como
pesca e turismo, o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos
cumulativos sobre este fator ambiental, especialmente em águas costeiras e nas
proximidades de áreas portuárias, onde o trânsito de embarcações é mais
intenso.
Considerando a circulação de embarcações de apoio em águas costeiras,
este impacto incidirá sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
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Em consonância com a descrição do impacto Pertubação no nécton pela
geração de ruídos na fase de instalação, no que diz respeito à operação dos
FPSOs, espera-se que os ruídos gerados, não tenham potencial para causar
danos estruturais ou letais na fauna marinha, em comparação com as dimensões
de ruído geradas por outras fontes, como sonares e sísmica. Este impacto tem,
portanto, magnitude média considerando a sua descrição dos atributos,
especialmente sobre cetáceos.
.Sendo assim, este impacto foi classificado como de média importância para
todas as atividades em todas as fases.

Quadro II.6.1.4.1.3-18 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela geração
de ruídos – Fase de operação.
Impacto O12

Perturbação no nécton pela
geração de ruídos

Atributos
Classe
Natureza
Forma de incidência
Tempo de incidência
Abrangência espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC
Magnitude
Importância

TLD/SPAs/PCD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato
Regional
Imediata
Temporária
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Sim
Média
Grande

DPs/PLD
Efetivo
Negativo
Direto
Imediato
Regional
Longa
Permanente
Reversível
Cumulativo
Intermitente
Sim
Média
Grande

Medidas Associadas:
A geração de ruído acústico submarino é inerente à implantação e operação
de equipamentos, estruturas e logísticas necessárias ao desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural a qualquer empreendimento ou atividade
industrial em área marítima. Somente nos últimos anos a sociedade civil,
governos, indústria e academia voltaram suas atenções para a pesquisa

o

desenvolvimento de medidas mitigadoras abrangentes relacionadas a design
construtivo, isolamento mecânico, desenvolvimento de materiais, entre outros, em
muito dependente de políticas governamentais e instrumentos normativos ainda
incipientes. Sendo assim, as medidas de monitoramento e controle se

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
196/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

apresentam como as mais viáveis neste momento, suprindo a necessidade de
informações técnicas para suportar futuras avaliações de efetividade das medidas
mitigadoras, assim como

para suportar as avaliações de impactos sobre as

espécies biológicas sensíveis ao incremento de ruído antropogênico. O uso de
parâmetros acústicos consagrados como o "Nivel de Pressão Sonora" (Sound
Pressure Level) e o "Nível de Exposição Sonora" (Sound Exposure Level) obtidos
em faixas de frequência de interesse para avaliação da paisagem acústica
submarina e a avaliação de impactos sobre a biota aquática tem sido empregado
em projetos de diferentes natureza, incluindo em projetos de pesquisas
internacionais com foco na caracterização dos níveis de poluição acústica
marinha.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Os parâmetros a serem adotados são os valores espaciais e temporais de
"Sound Pressure Level" (SPL) e "Sound Exposure Level" (SEL) como subsidio às
analises integradas de dados no âmbito de estudos técnicos e científicos sobre a
biologia e ecologia de cetáceos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
O13 – Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes sanitários e
resíduos alimentares
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Tanto as embarcações de apoio quanto os FPSOs geram efluentes sanitários
e resíduos alimentares, que são lançados ao mar, previamente ao tratamento
adequado, alterando a qualidade de água no local de lançamento e por
consequência podendo alterar a comunidade planctônica e consequentemente o
nécton.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este tipo de efluente poderá acarretar em um aumento pontual e localizado
na disponibilidade de nutrientes para a água do mar. Como o ambiente é
oligotrófico, o aumento de nutrientes no local do descarte poderá, em tese,
favorecer o incremento da produtividade primária, podendo gerar efeitos na
cadeia pelágica nos locais de descarte.
No entanto, espera-se que a diluição seja rápida e eficiente e desta maneira
não sejam possíveis detectar alterações perceptíveis geradas por esso aspecto
ambiental no nécton, assim como discutido anteriormente para o plâncton. De
qualquer forma, o efeito do lançamento afetará apenas as camadas superiores da
coluna d’água, onde a escassez de nutrientes é o principal fator limitante para o
crescimento do plâncton em regiões oceânicas (LALLI & PARSONS, 1993).
O plâncton é a base da cadeia alimentar e serve de alimento para diversos
organismos, desde larvas de peixes (ictioplâncton) até organismos nectônicos
adultos. Dessa forma, a disponibilização de alimento no ambiente poderá gerar
um adensamento de organismos pelágicos, como peixes, aves, tartarugas e
mamíferos marinhos, alterando a densidade e diversidade da comunidade
nectônica local, principalmente na área das instalações do FPSO e sistema de
coleta e escoamento, atuando como atratores de fauna.
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Os efluentes sanitários, por sua vez, estão associados à presença de
coliformes e sanitizantes (como o hipoclorito), o que poderia afetar indivíduos em
contato direto com a pluma no momento e local de lançamento. No entanto, a
rápida diluição dos descartes e a elevada profundidade da coluna dágua
favorecerão o rápido retorno às condições originais nas áreas de descarte,
minimizando os efeitos sobre o fator ambiental.
Devido ao baixo volume de efluente lançado, seja pelos FPSOs ou
embarcações de apoio, o atendimento de toda a legislação pertinente e a grande
capacidade de diluição do corpo receptor, para TLD, SPAs e DPs este impacto
pode ser classificado como efetivo e negativo.
Pode ser considerado direto, tempo de incidência imediato e duração
imediata e temporária para o TLD/SPAs, longa e permanente para a fase de
operação do Piloto de Longa duração e DPs, com expectativas de produção
acima de 30 anos. Considerando a trajetórias das embarcações de apoio, este
impacto é classificado como tendo abrangência espacial local. Além disso possui
características reversíveis, com frequência intermitente, pois o descarte do
efluente sanitário e resíduo alimentar ocorre em intervalos irregulares.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos têm o auxílio de embarcações de
apoio e/ou lançam estes tipos de efluentes sanitários e resíduos alimentares,
como do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades fora do Pólo
Pré-Sal, como a produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e
Sidon. O descarte de efluentes é também um impacto associado às demais
embarcações e navios transitando na área de Estudo o que amplia, tanto espacial
como temporalmente o impacto sobre este fator ambiental em águas superficiais.
Este impacto é portanto considerado cumulativo com os demais impactos sobre
o nécton na fase de operação relacionados ao descarte dos demais efluentes e
geração de ruído.
É induzido pelos impactos Alteração da qualidade da água oceânica pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares e Perturbação da
comunidade planctônica pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares.
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A legislação proveniente da MARPOL indica que resíduos alimentares e
efluentes sanitários só devem ser lançados no mar com distâncias superiores à
três milhas náuticas da costa com tratamento. Desta maneira este impacto não
atinge UCs.
A magnitude foi considerada baixa considerando que os efeitos esperados
são de pouca relevância e não se espera alterações significativas no fator
ambiental. Consequentemente, a importância desse impacto foi definida como
média.
Em função da variação na duração, o Quadro II.6.1.4.1.3-19 classifica este
impacto de acordo com o tipo de empreendimento.

Quadro II.6.1.4.1.3-19 – Classificação do impacto Perturbação no néctonpelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares –
Fase de operação.
Impacto O13

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza
Forma de incidência

Negativo
Direto

Negativo
Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Perturbação no
nécton pelo
lançamento de
efluentes sanitários e
resíduos alimentares

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Reversível
Cumulativo,
induzido
Intermitente

Reversível

Cumulatividade
Frequência

Cumulativo, induzido
Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Média

Média

Medidas Associadas:
Considerando-se os resultados do Projeto de Bioacumulação executado pela
PETROBRAS e concluído no ano de 2012, considera-se que não há medidas
mitigadoras ou de monitoramento ambiental para esse impacto.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
O14 – Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente de água
produzida
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de água produzida.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a operação dos DPs, o descarte de água produzida pode alterar a
qualidade da água e consequentemente contaminar e perturbar os peixes.
Descrição do Impacto Ambiental:
O lançamento da água de produção ocorre apenas para o Piloto de longa
duração e DPs e em fase de operação. Conforme descrito no impacto Alteração
da qualidade da água por descarte de água produzida, as alterações provocadas
no corpo receptor ficam confinadas ao redor dos FPSOs.
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Trata-se de um descarte de uma água que possui hidrocarbonetos, metais e
outros compostos orgânicos que, apesar de estarem enquadrados na Legislação,
podem afetar o plâncton no campo próximo da pluma de dispersão desse efluente
e logo a comunidade nectônica.
Mesmo

em

baixas

concentrações,

as

frações

hidrossolúveis

dos

hidrocarbonetos associada a outros elementos, especialmente metais, poderão
afetar componentes mais sensíveis da comunidade biológica na área de influência
da pluma. Animais do plâncton contaminados a partir do contato com a pluma de
efluente podem transferir contaminantes aos seus predadores, tornando esse
impacto um impacto também indireto.
Os peixes presentes ao redor do FPSO poderão ser afetados diretamente
pelo descarte da água de produção e do efluente da URS, mesmo estes sendo
tratados e lançados de acordo com a legislação vigente.
Deve-se ressaltar que, de acordo com NEFF (2002), NEFF et. al., (2006),
NEFF et. al., (2011), NRC (2006) e OOC (1997), não ocorre processo de
biomagnificação, ou seja, transferência de hidrocarbonetos policiclinos aromáticos
através da cadeia trófica. Isso porque esses compostos são rapidamente
metabolizados no fígado e recebem grupamentos químicos polares que facilitam a
excreção dos compostos HPA pelas vias de excreção de cada grupo que interaje
com os organismos residentes nas plataformas.
Em relação à ictiofauna, deve-se considerar os resultados obtidos no Projeto
de Bioacumulação concluído no ano de 2012. Foram conduzidos experimentos de
biomonitoramento passivo peixes de hábitos recifais em três plataformas em
águas profundas na Bacia de Campos. As plataformas foram: P-40 e P-19 (ambas
com descarte de água produzida em superfície) e P-25 (área de referência, sem
descarte de água produzida).
Na Bacia de Campos, tanto o biomonitoramento ativo, como passivo através
da pesca da espécie Caranx crysos, foram capazes de revelar a influência do
descarte da água produzida no entorno das plataformas, monitorando-se a
bioacumulação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Nesse caso, a
plataforma age como um recife artificial, onde algumas espécies de peixes de fato
residem em função da relativa abundância de alimento e abrigo, considerando-se
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o entorno oligotrófico. Houve predomínio de HPAs de menor peso molecular (dois
a três anéis), além de homólogos alquilados associados a fontes petrogênicas.
Para avaliar a Bacia de Santos foi estudada a Bacia de Campos, onde
embora haja uma fonte petrogência indicada pela bioacumulação de HPA de
baixo peso molecular e respectivos compostos homólogos alquilados em uma das
espécies de peixes devido aos descartes da água produzida, esses níveis são
considerados baixos se comparados a de outras áreas com forte influência
antropogênica. Também é importante ressaltar que há uma rápida diluição do
efluente, logo após o lançamento no ambiente marinho.
Foram coletados quinze indivíduos de cada uma das espécies Caranx crysos
e Tylonosurus acus junto a cada uma das plataformas citadas. No tecido muscular
desses organismos foram analisados HPA e elementos traço. Dessas análises
químicas, estatística e interpretações dos resultados, chegou-se às seguintes
conclusões:
• para ambas as espécies de peixes a predominância foi de HPA de dois a
três anéis, o que é um indício de fonte petrogênica;
• a espécie de peixe C. crysos apresentou concentrações de HPA maiores
do que T. acus nas plataformas com descarte (P-19 e P-40) e foi observada
uma alta variabilidade dos resultados. Isso já era esperado uma vez que
cada indivíduo apresenta grande variabilidade de bioacumulação de
contaminantes.

Resultados

de

contaminantes

no

ambiente

e

particularmente na biota sempre apresentam alta variabilidade de
resultados;
• o biomonitoramento passivo revelou a influência dos descartes das
plataformas para a espécie de peixe Caranx crysos. Para a espécie
Tylosurus acus não foram observadas diferenças estatísticas entre as
plataformas com e sem descarte de água produzida. Esses diferentes
resultados de bioacumulação foram atribuídos às formas distintas de
distribuição das camadas de tecido adiposo em cada uma das espécies.
Os níveis de HPA nas amostras de tecido muscular de peixe foram mais
baixos do que nos moluscos bivalves, com diferença de uma ordem de grandeza.
As baixas concentrações nos tecidos musculares dos peixes são esperadas, pois
esses organismos são capazes de metabolizar e excretar compostos orgânicos,
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tais como os HPAs. Esse resultado também foi obtido nos estudos de
bioacumulação realizados nas plataformas situadas no Golfo do México.
As concentrações de todos os elementos traço foram muito baixas, sendo
que vanádio e chumbo não apresentaram dados quantificados para tratamento
estatístico. As diferenças estatísticas observadas para os elementos traço foram
devido à baixa dispersão dos resultados, ou seja, todas as concentrações de
bioacumulação de elementos traço observadas foram muito baixas e provenientes
de níveis de background do ambiente. Observam-se indícios que ambas as
espécies de peixes não são bons biomonitores para elementos traço, pois o
organismo não é capaz de discernir entre concentrações próximas.
Em função das baixas concentrações de HPAs e elementos traço e da
elevada salinidade na água do mar é extremamente difícil detectar estes
compostos por análise direta de amostras de água. Para possibilitar a avaliação
da qualidade da água do mar na Bacia de Campos foram testados os dispositivos
SPMD e DGT, que são integradores de contaminantes orgânicos (HPAs) e
inorgânicos (elementos traço), respectivamente. Foram instaladas membranas
semipermeáveis (SPMD) para determinação de HPAs nas plataformas P-40, P-19
e P-25. As DGTs para determinação de elementos traço na fração lábil da coluna
d’água foram testadas nas plataformas P-25 e P-19. Foram obtidos os seguintes
resultados:
• As concentrações de HPAs encontradas para a água do mar no entorno
das três plataformas estão abaixo dos limites do CONAMA nº 430/2011
para águas classe 3.
• Não foi encontrada relação entre as concentrações dos elementos traço na
água produzida e na água do mar no entorno da P-19.
• Os dispositivos de SPMD e DGT podem também ser utilizados como
técnicas de varredura, avaliando a qualidade da água do mar (níveis de
HPAs e elementos traço) e acusando qualquer potencial de alteração no
sistema, passível de afetar a biota.
Frente ao exposto, observa-se que os peixes e também os quelônios e
cetaceos podem ser afetados diretamente pela água de produção e indiretamente
pela alteração da comunidade planctônica devido ao descarte de água de
produção.
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Considerando os resultados da modelagem, observa-se que após lançada, a
a pluma é submetida a efetivo e rápido processo de diluição e que fica confinada
a uma pequena área no entorno do ponto de lançamento.
Portanto, esse impacto pode ser classificado como efetivo, negativo,
indireto, imediato, de abrangência regional, com duração longa e permanente,
com frequência intermitente, e reversível, visto que, após cessado o descarte da
água de produção, a biota não está mais suscetível ao impacto e se restabelece
rapidamente.
Este impacto sobre o nécton é cumulativo com os demais impactos
(Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares; Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes da URS;
Perturbação no nécton pela geração de luminosidade; Perturbação no nécton pela
presença dos FPSOs).
Foi classificado também como induzido pelo impacto Alteração da qualidade
da água oceânica pelo descarte de água produzida e perturbação da comunidade
planctônica pelo descarte de água produzida.
As atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades
fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a produção de Mexilhão,
produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon poderão descartar estes efluentes no
mesmo período que os FPSOs do Etapa 3, no entanto suas plumas não ocupam
a mesma área. Diante da longa distância entre o ponto de descarte e a costa,
este impacto não incide sobre as UCs.
A magnitude foi considerada baixa considerando que os efeitos esperados
são de pouca relevância e não se espera alterações significativas no fator
ambiental. Consequentemente este impacto foi definido como de média
importância.
Desta maneira, o Quadro II.6.1.4.1.3-20 classifica este impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.3-20 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo lançamento
de efluente de água produzida – Fase de operação
Impacto O14

Perturbação no nécton pelo
lançamento de efluente de água
produzida

Atributos

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível
Cumulativo,
Induzido
Intermitente

Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Em todas as unidades há sistema de tratamento de água produzida, que
inclui basicamente hidrociclones e flotadores. Na linha de descarte do efluente, há
um analisador de TOG com sistema de intertravamento para interromper o
descarte do efluente caso o TOG atinja valor superior ao permitido pela
legislação. Tendo em vista o analisador online e o sistema de intertravamento que
interrompe imediatamente o descarte do efluente caso o TOG ultrapasse 29 ppm.
Além disso, será realizado monitoramento anual da qualidade da água no
entorno da atividade durante todo o período em que houver descarte de água
produzida.
Essas medidas são de alta eficácia, uma vez que agem diretamente sobre o
aspecto ambiental antes da interação com o fator, e garantem também que não
haja descarte do efluente fora das condições legisladas. Adicionalmente, será
acompanhada a qualidade da água no entorno dos FPSOs, permitindo que seja
verificada quaisquer alterações nesse fator, em decorrência do descarte.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Será realizado o monitoramento análitico periódico da água produzida de
acordo com os parâmetros previstos na Resolução Conama 393/2007.
Adicionalmente, será realizado o monitoramento da qualidade da água oceânica
no entorno da atividade, conforme parâmetros estabelecidos no PMA.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução CONAMA nº 393/2007
O15 – Perturbação no nécton pelo lançamento de efluente da unidade
de remoção de sulfatos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluente de unidade de remoção de sulfato.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a operação dos DPs, o descarte do efluente da URS pode alterar a
qualidade da água e consequentemente contaminar e alterar a estrutura do
nécton, especialmente da ictiofauna.
Descrição do Impacto Ambiental:
Em relação ao lançamento do efluente da unidade de remoção de sulfatos,
este ocorre apenas para os DPs e em fase de operação. Conforme descrito no
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impacto Alteração da qualidade da água por lançamento de efluente da unidade
de remoção de sulfato, as alterações provocadas no corpo receptor ficam
confinadas ao redor dos FPSOs.
Foram realizados estudos da modelagem (Anexo II.6.2-2) considerando dois
tipos de descarte: efluentes da URS e efluentes de lavagem de membranas da
URS. Visto que o descarte do efluente da lavagem das membranas da URS,
depois de operacional, é descartado trimestralmente, este não é considerado na
avaliação de impactos.
Os resultados para as simulações da diluição dos efluentes da URS mostram
que em 100 m de distância da fonte os efluentes sofrem diluição mínima superior
1.300 vezes, mostrando o grande potencial de diluição do meio. Na coluna
d´água, a pluma gerada atinge profundidade entre 20 e 25 m.
Frente ao exposto, esse impacto pode ser classificado como efetivo,
negativo, indireto, imediato, de abrangência espacial regional, com duração
longa e permanente, frequência intermitente, e reversível, visto que, após
cessado o descarte dos efluentes, o plâncton se restabelece.
Este impacto sobre o nécton é cumulativo com os demais impactos que
incidem sobre o fator ambiental (Perturbação no nécton pelo lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares; Perturbação no nécton pelo
lançamento de água produzida; Perturbação no nécton pela geração de
luminosidade; Perturbação no néctonpela presença dos FPSOs).
Foi classificado também como induzido pelo impacto Alteração da qualidade
da água pelo descarte do efluente da unidade de remoção de sulfato.
Diante da grande distância entre o ponto de descarte e a costa, este impacto
não incide sobre UCs.
Considerando que o descarte de efluente da URS tem pequeno potencial de
alterar significativamente a biota, o impacto foi definido como sendo de baixa
magnitude e média importância.
Os atributos deste impacto estão consolidados no Quadro II.6.1.4.1.3-21.
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Quadro II.6.1.4.1.3-21 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo
lançamento de efluente da unidade de remoção de sulfatos –
Fase de operação.
Impacto O15

Perturbação no néctonpelo
lançamento de efluente da unidade
de remoção de sulfatos

Atributos

PLD/DPs

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo,
Induzido

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
O descarte de efluentes da URS será realizado conforme Nota Técnica
01/2011. Essa medida é considerada de baixa eficácia, uma vez que é realizado
apenas o controle dos volumes descartados, sem nenhum tipo de intervenção.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Volume do descarte do efluente proveniente da unidade de remoção de
sulfato (separadamente para os períodos com e sem adição de biocida)
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Nota Técnica 01/2011
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O16 – Perturbação no nécton pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A geração de luminosidade atrai organismos com fototropismo positivo ao
redor dos FPSOs O aumento na concentração de organismos atraídos pela
luminosidade atrai secundariamente outros grupos do nécton, como cetáceos.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto ocorre da mesma maneira que o impacto Perturbação no
nécton pela geração de luminosidade da fase de instalação .
Na fase de operação, este impacto é classificado, portanto, como efetivo;
negativo; direto; imediato e regional, uma vez que seus efeitos envolvem as
áreas das plataformas e seu entorno imediato e também em toda a área de
concentração das embarcações de apoio. É um impacto reversível e de duração
imediata e temporário para o TLD, SPAs e Piloto de curta duração e de longa
duração e permanente para Piloto de longa duração e DPs. É também um
impacto intermitente.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
(Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares; Perturbação no nécton pelo lançamento de água produzida;
Perturbação no nécton pelo lançamento de efluentes da URS; Perturbação no
nécton pela presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento).
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Este impacto também atua de forma sinérgica com os demais impactos,
potencializando e ampliando seus efeitos sobre o fator ambiental. Ao atrair a
fauna para as fontes luminosas, a mesma fica mais suscetível ao contato direto
com efluentes químicos dos FPSOs.
Destaca-se que a distância entre os FPSOs é de cerca de 5 km, mesmo
considerando os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de
Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra. A geração de luminosidade é também um impacto
associado às demais plataformas, embarcações e navios transitando na área de
estudo o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos sobre os
peixes. Considerando a presença de embarcações de apoio em áreas costeiras,
este impacto atinge UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
É considerado um impacto de média magnitude considerando a severidade
associada aos atributos acima descritos. Consequentemente é classificado como
de grande importância devido à alta sensibilidade do fator ambiental afetado.
Seguem abaixo o Quadro II.6.1.4.1.3-22 que classifica este impacto de
acordo com o tipo de atividade.
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Quadro II.6.1.4.1.3-22 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela geração de
luminosidade – Fase de operação
Impacto O16

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Perturbação no nécton
pela geração de
luminosidade

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível
Cumulativo /
Sinérgico
Intermitente

Reversível
Cumulativo /
Sinérgico
Intermitente

Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC

Sim

Sim

Magnitude

Média

Média

Importância

Grande

Grande

Medidas Associadas:
Não são apresentadas medidas associadas.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
O17 – Perturbação no nécton pela presença dos FPSOs e sistemas de
coleta e escoamento
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A presença do FPSOs e do sistemas de coleta e escoamento propicia
substrato de fixação para organismos bentônicos e consequentemente atrai
outros organismos pelágicos, como o nécton.
Descrição do Impacto Ambiental:
Especialmente para a ictiofauna, as plataformas atuam como atrator, tanto
como abrigo em suas instalações, mas também como fonte de alimento
(HOLYOAK et. al., 2005). Stanley & Wilson (2000, apud. ECORIGS & LOUISIANA
UNIVERSITY MARINE CONSORTIUM, 2008) estimam que 10.000 a 30.000
peixes adultos residem ao redor de uma única plataforma. A atração é mais
significativa entre as espécies pelágicas que realizam grandes deslocamentos
(JABLONSKI et. al., 1998), sendo manifestada, principalmente, por Isurus
oxyrinchus (anequim), Tetrapturus albidus (agulhão-branco), Thunnus alalunga
(albacora-branca), Thunnus obesus (albacora-bandolim) e Xiphias gladius
(espadarte), descritas no item II.5.2 – Diagnóstico do Meio Biótico deste EIA.
Assim, as estruturas do FPSO propiciam a presença de espécies bentônicas
incrustantes e fauna associada em toda a coluna, até a superfície.
Assim, este impacto se qualifica como efetivo, negativo e direto. É de
duração curta e temporária para os SPA/TLD e de duração longa e
permanente nos DPs. Trata-se de um impacto reversível, pois com a
desativação as estruturas serão removidas, e contínuo.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
(Perturbação no nécton pela geração de ruído; Perturbação no nécton pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares; Perturbação no nécton
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pelo lançamento de água produzida; Perturbação no nécton pelo lançamento de
efluentes da URS; Perturbação no nécton pelageração de luminosidade).
Este impacto também atua de forma sinérgica com os demais impactos,
potencializando e ampliando seus efeitos sobre o fator ambiental. À semelhança
do impacto Perturbação no nécton pela geração de luminosidade, descrito
anteriormente, ao atrair a fauna para as estruturas dos FPSOs e equipamentos
submarinos a mesma fica mais suscetível ao contato direto com efluentes
químicos dos FPSOs. Por isso esse impacto é também indutor dos impactos
associados ao descarte de efluentes.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Projeto Etapa 3, mas também
em todos os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula,
Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos
cumulativos sobre os peixes. Ao se integrar em uma escala temporal todos os
impactos

destes

empreendimentos

sobre o fator

ambiental,

estes

são

significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que estes
impactos estão também associados a outros empreendimentos de E&P operando
na região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental
na Bacia de Santos.
Diante da grande distância do empreendimento em relação à costa, este
impacto não incide sobre UCs.
Assim, a magnitude foi classificada como sendo média, considerando que
este impacto tem longa duração e ampla área de ocorrência. Associada à alta
sensibilidade ambiental do fator ambiental, este impacto possui grande
importância.
O Quadro II.6.1.4.1.3-23classifica este impacto de acordo com o tipo de
atividade.
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Quadro II.6.1.4.1.3-23 – Classificação do impacto Perturbações no nécton pela presença
dos FPSOS e sistemas de coleta e escoamento – Fase de
operação.
Impacto O17

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo,
sinérgico, indutor

Cumulativo,
sinérgico, indutor

Frequência

Contínuo

Contínuo

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Média

Média

Importância

Grande

Grande

Perturbações no nécton
pela presença dos FPSOS
e sistemas de coleta e
escoamento

Medidas Associadas:
Considerando-se os resultados do Projeto de Bioacumulação executado pela
PETROBRAS e concluído no ano de 2012, considera-se que não há medidas
mitigadoras ou de monitoramento ambiental para esse impacto.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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O18 – Perturbação nas aves marinhas pelo lançamento de efluentes
sanitários e resíduos alimentares
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares.
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves marinhas
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de operação, tanto as embarcações de apoio quanto os FPSOs
geram efluentes sanitários e resíduos alimentares, que são lançados ao mar,
previamente ao tratamento adequado, alterando a qualidade de água no local de
lançamento podendo causar perturbações locais e pontuais na avifauna.
Descrição do Impacto Ambiental:
O lançamento de efluentes sanitários e restos de alimentos no entorno dos
FPSOs, durante a fase de operação, pode acarretar em um aumento na
disponibilidade de nutrientes para a água do mar, no local de descarte,
favorecendo o incremento da produtividade primária, podendo gerar efeitos na
cadeia pelágica local, desde os microrganismos (bactérias e protozoários),
fitoplâncton, zooplâncton, até o nécton e aves marinhas (NYBAKKEN, 1993).
Conforme definido no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade,todos os
FPSOs possuirão unidades de tratamento de efluentes sanitários. Os resíduos
orgânicos alimentares descartados no mar, por sua vez, serão triturados em
partículas com tamanho inferior a 25 mm, segundo as especificações
determinadas na Convenção MARPOL.
Considerando as elevadas profundidades nas áreas dos FPSOs e a
capacidade de diluição destes descartes, espera-se que a diluição seja rápida e

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
216/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

eficiente e, desta maneira, não seja possível detectar alterações perceptíveis
geradas por esso aspecto ambiental. O enriquecimento localizado e pontual das
águas superficiais poderá atuar efetivamente como atrator da avifauna nos locais
de descarte, devio à maior oferta de alimento e maior concentração de peixes e
invertebrados.
Os impactos do lançamento de efluentes orgânicos e químicos de
plataformas sobre as aves marinhas são citados dentre os diversos impactos da
interação entre plataformas e este fator ambiental (RONCONI et. al., 2014). Os
autores relatam que, juntamente com o poder atrator da plataforma, como local de
pouso e refúgio para a fauna, o descarte de nutrientes contribui para o
enriquecimento da biota local e consequentemente para a oferta de alimento.
O presente impacto ambiental está associado tanto para os empreendimentos
de curta duração (TLD/SPAs) como para os de longa duração (DPs e Piloto de
Longa Duração). Devido ao baixo volume de efluente lançado, o atendimento de
toda a legislação pertinente e a grande capacidade de diluição do corpo receptor,
este impacto pode ser classificado como efetivo, negativo, direto, de duração
imediata e temporária para o TLD, SPAs e Piloto de curta duração, e longa
duração e permanente para os DPs e Testes de Longa Duração, com
expectativas de duração com cerca de 30 anos. Considerando a dispersão do
efluente, este impacto é classificado como tendo abrangência espacial local.
Além disso, esse impacto é reversível, com frequência intermitente, pois o
descarte do efluente sanitário e resíduo alimentar ocorrem em intervalos
irregulares.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre a avifauna
marinha (Perturbação na avifauna pela geração de luminosidade, Perturbação na
avifauna pela presença dos FPSOs; Perturbação na avifauna pelo lançamento de
água produzida; Perturbação da avifauna pelo lançamento do efluente da ERS).
Merece destaque também o fato de que estes impactos estão também
associados a outros empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta
em um efeito cumulativo ampliado sobre a avifauna na Bacia de Santos. Ao se
integrar em uma escala temporal todos os impactos destes empreendimentos
sobre o fator ambiental, estes são ampliados.
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Este impacto também atua de forma sinérgica com os demais impactos, uma
vez que as aves marinhas podem ser atraídas inicialmente pela presença dos
FPSOs e geração de luminosidade e, consequentemente serão perturbadas pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares. É induzido pelo
impacto Alteração da qualidade da água pelo descarte de efluentes sanitários e
resíduos alimentares.
A legislação proveniente da MARPOL indica que resíduos alimentares e
efluentes sanitários só devem ser lançados no mar com distâncias superiores à
três milhas náuticas da costa com tratamento. Desta maneira este impacto não
atinge UCs.
A magnitude foi considerada baixa, já que não se espera interferências
relevantes sobre o fator ambiental. Consequentemente a importância é média.
Deste modo o Quadro II.6.1.4.1.3-24 classifica este impacto de acordo com o
tipo de empreendimento.

Quadro II.6.1.4.1.3-24 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares Fase de operação.
Impacto O18

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporária

Permanente

Reversibilidade

Frequência

Reversível
Não Cumulativo,
induzido
Intermitente

Reversível
Não Cumulativo,
induzido
Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Perturbação nas aves
marinhas pelo
lançamento de
efluentes sanitários e
resíduos alimentares

Cumulatividade

Coordenador da Equipe

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Média

Média
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Medidas Associadas:
Considerando-se os resultados do Projeto de Bioacumulação executado pela
PETROBRAS e concluído no ano de 2012, considera-se que não há medidas
mitigadoras ou de monitoramento ambiental para esse impacto.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados especificamente a esse impacto.
O19 – Perturbação nas aves marinhas pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves marinhas
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A geração de luminosidade atrai organismos com fototropismo positivo ao
redor dos FPSOs e embarcações de apoio, especialmente as aves marinhas.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares àquelas
descritas na fase de instalação no tocante à geração de luminosidade das
embarcações de apoio.
A luminosidade artificial dos FPSOs atua como um atrator de animais, que
têm comprovadamente fototropismo positivo. Embora se aceite esse efeito para
lulas e algumas espécies de peixes, suas consequências em populações são
consideradas geralmente insignificantes (RÉ, 1984, RODRIGUES, 2002).
Adicionalmente, como a luminosidade dos FPSOs atrai algumas espécies de
peixes e lulas, esta também poderá atrair, de forma secundária, outros
organismos que se alimentam destes, como as aves marinhas.Plataformas de
petróleo, assim como outras grandes estruturas que tenham algum tipo de
iluminação, como torres de aeroportos, faróis de navegação, queimadores, entre
outros, apresentam um efeito atrator sobre as aves migratórias, incluindo as aves
marinhas (TASKER, 1986; BAIRD, 1990). GAUTHREAUX & BELSER (2006),
destacam em sua revisão que estas fontes artificiais deslocam e atraem aves
migratórias durante seus deslocamentos noturnos.
O impacto da poluição luminosa das plataformas de petróleo, embarcações e
outras fontes artificiais antrópicas sobre as aves marinhas é relevante, causando
desvios

das

rotas

migratórias,

colisões

e

fatalidades

(BIRDLIFE

INTERNATIONAL, 2015)
De fato, os efeitos negativos decorrentes da atração das plataformas de
petróleo sobre as aves marinhas ainda precisam ser mais bem compreendidos,
pois as informações disponíveis se baseiam apenas em registros descritivos, sem
análises quantitativas (WIESE et. al., 2001).
Em uma recente revisão sobre as interações das aves com plataformas de
petróleo, Ronconi et. al., (2014) reiteram as interações acima, destacando a
atração por fototropismo como um dos principais impactos associados à presença
das plataformas.
Especificamente quanto aos impactos da geração de luminosidade, os
autores acima destacam que a atração e colisão com luzes e flares, mesmo que
episódicos, resultam em numerosos casos de mortalidade em todo o mundo.
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Neste sentido, os autores relatam que situações especificas como mal tempo,
nevoeiros, precipitação podem potencializar os efeitos da atração noturna pela
luminosidade das plataformas, e que estes efeitos são especialmente nocivos
quando coincidentes com os periodos migratórios das espécies. As perturbações
citadas envolvem desorientação pela atração da fonte luminosa, o que pode ser
letal tanto pelo contato com flares, como pela colisão com estruturas, exposição a
poluentes (impacto induzido) ou pela fadiga associada à depleção das reservas
energéticas. Dentre os efeitos sub-letais associados a esse impacto, a perda de
importantes sítios de alimentação pela presença das instalações (repulsão) e
exposição a ambientes de risco são também citados, associados ao efeito atrativo
das fontes luminosas das instalações.
Para a fase de operação, este impacto é classificado, portanto, como efetivo;
negativo; direto; imediato e local, uma vez que seus efeitos se restringem às
áreas das plataformas e seu entorno imediato. A duração é imediata e temporária
para o TLD e de longa duração para os DPs. Nesse sentido, é temporário para
o TLD/SPAs e Projeto de Curta Duração e permanente para os DPs, visto que
está vinculado ao período de operação dos empreendimentos; além de reversível
e intermitente (atração de aves ocorre em função do trânsito de embarcações de
apoio).
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre a avifauna
(Perturbação nas aves marinhas pela presença dos FPSOs, Perturbação nasaves
marinhas pelo lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares).
Este impacto também atua de forma sinérgica com os demais impactos,
potencializando e ampliando seus efeitos sobre o fator ambiental. A fauna além
de impactada pelas fontes luminosas é também suscetível ao contato direto com
efluentes químicos dos FPSOs (RONCONI et. al., 2014, WEISE et. al., 2001). Por
isso esse impacto é também indutor dos impactos associados ao descarte de
efluentes sanitários e resíduos alimentares. É também induzido já que a geração
de luminosidade está intrinsecamente associada à presença dos FPSOs.
Destaca-se que a distância entre os FPSOs é de cerca de 5 km, mesmo
considerando os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de
Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra. A geração de luminosidade é também um impacto
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associado às demais plataformas, embarcações e navios transitando na área de
estudo o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos sobre a
avifauna marinha.
Considerando que as embarcações de apoio transitam em águas rasas
durante a fase de operação, este impacto afeta UCs. A identificação das UCs
afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Considerando ainda que este impacto na fase de operação ainda inclui a
luminosidade por flare e perdura por 30 anos, pode atuar em nível de populações
sobre espécies residentes e migratórias (RONCONI et. al., 2014), causando
mudanças pontuais comportamentais na avifauna, foi classificado como de média
magnitude.
Consequentemente,

este

impacto

foi

classificado

como

de

grande

importância devido à alta sensibilidade do grupo afetado.
Devido a variação temporal do aspecto ambiental, segue abaixo o Quadro
II.6.1.4.1.3-25 que classifica este impacto de acordo com o tipo de atividade.

Quadro II.6.1.4.1.3-25 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pela
geração de luminosidade – Fase e operação
Impacto O19

Perturbação nas aves
marinhas pela geração de
luminosidade

Coordenador da Equipe

Atributos

TLD, SPAs e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direto

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo,
Sinérgico, Indutor,
Induzido

Cumulativo,
Sinérgico, Indutor,
Induzido

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Sim

Magnitude

Média

Média

Importância

Grande

Grande
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Medidas Associadas:
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto da luminosidade sobre a
avifauna, especialmente durante a fase de Operação.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.

Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto especificamente.
O20 – Perturbação nas aves marinhas pela presença dos FPSOs
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Presença dos FPSOs e dos sistemas de coleta e escoamento
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves marinhas
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de Operação, a presença do FPSO representa um atrator da
avifauna marinha, principalmente das aves oceânicas e migratórias tanto pela
geração de luminosidade como área de pouso e oferta de alimento.
Descrição do Impacto Ambiental:
Plataformas de petróleo são efetivamente atratores de aves marinhas como
locais para descanso, oportunidades de alimentação pela concentração de fauna
e nutrientes, e devido à atração luminosa (TASKER, 1986; BAIRD, 1990; WEISE
et. al., 2001; RONCONI et. al., 2014).
As plataformas de petróleo também servem como abrigo e fonte indireta de
alimento para as aves marinhas, uma vez que suas estruturas submersas
concentram cardumes e uma variedade de invertebrados. Da mesma forma, o
descarte de resíduos alimentares atua adicionalmente como um atrator de fauna.
Recentemente, alguns autores têm descrito possíveis efeitos negativos da
associação entre aves marinhas e plataformas de petróleo (WIESE et. al., 2001;
FRASER et. al., 2006; RONCONI et. al., 2014). De fato, os efeitos negativos
decorrentes da atração das plataformas de petróleo sobre as aves marinhas ainda
precisam ser mais bem compreendidos, pois as informações disponíveis se
baseiam basicamente em registros descritivos, sem análises quantitativas
(WIESE et. al., 2001).
O descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares atua como um forte
atrator do plâncton e necton, contribuindo para a elevação da biomassa e
biodiversidade nas águas no entorno imediato das plataformas. Esse efeito é
potencializado pela simples presença do FPSO cujo sombreamento e estruturas
tridimensionais funcionam também como atratores de nécton. Este cenário acaba
também interferindo no comportamento da avifauna marinha a qual tende a se
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concentrar também nestas áreas, atraídas pela maior oferta de alimento
(principalmente peixes).
Os efeitos da interação entre aves marinhas e as plataformas de petróleo
foram detalhados na recente revisão de Ronconi et. al., (2014). Os autores
relatam diversos impactos na avifauna, associados à presença das plataformas
no ambiente marinho. Dentre elas destacam a mortalidade associada ao contato
com as chamas dos queimadores (flares), colisão com a infraestrutura e
exposição ao óleo (este último, um impacto induzido).
Os autores observam que esses eventos, apesar de ocasionais e episódicos,
resultam na morte de grande quantidade de indivíduos mundialmente. Efeitos
sub-letais associados também são relatados, como a fadiga de aves migratórias
atraídas para as plataformas, mudança de rota e abandono da migração,
exposição a cenários e risco, o que pode resultar em fatalidades. O aumento na
exposição a predadores, atraídos pela maior concentração de indivíduos da
avifauna também é citadao como uma das consequências deste impacto.
Apesar de ocasional e episódico, a colisão com as estruturas, juntamente
com a incineração nos flares, é citada como o mais imediato e direto efeito deste
impacto (RONCONI et. al., 2014). Os autores estimam com base em dados
pretéritos que em média haja uma taxa de mortalidade de algunas centenas de
aves por plataforma por ano (BOURNE, 1979 apud. RONCONI et. al., 2014). Em
áreas com grande concentração de plataformas esta taxa tende a ser maior.
Citando o Golfo do México, onde operam cerca de 4.000 plataformas, os autores
estimam cerca de 200.000 mortes de aves por colisão por ano (RUSSEL, 2005
apud. RONCONI et. al., 2014).
Uma vez que as plataformas e estruturas submarinas atuam como recifes
artificiais e atratores de fauna como peixes e invertebrados, acabam por
incrementar a disponibilidade de alimento no seu entorno. Com isso animais como
quelônios, cetáceos e também aves marinhas são atraídos pela oferta de alimento
Muitas espécies de aves se concentram no entorno das plataformas durante a
noite, também para se alimentar das presas atraídas pela luminosidade (plâncton,
invertebrados e peixes) (RANCONI et. al., 2014).
Este impacto é, portanto, classificado como negativo e direto. Sua
abrangência espacial é local. Para os SPA/TLD, a duração é imediata e
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temporária e, para os DPs, a duração é longa e permanente. O impacto em
ambos os casos é reversível.
O presente impacto foi definido como cumulativo e sinérgico considerando
a existência de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais
sobre a avifauna marinha (Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade, Perturbação na avifauna pelo lançamento de efluentes sanitários e
resíduos alimentares. Como a presença do FPSO é um atrator da avifauna, por
outro lado induz o fator ambiental ao contato com efluentes sanitários e resíduos
alimentares, potencializando seus efeitos sobre a avifauna marinha. Uma vez que
a presença dos FPSOs resulta na geração de luminosidade, este impacto também
é indutor do impacto Perturbação da avifauna pela geração de luminosidade.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos ocorrem não apenas
nas instalações previstas no Projeto Etapa 3, mas também em todos os demais
empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Etapa 1, Etapa 2, entre outros), o
que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos sobre a avifauna. Ao se
integrar em uma escala temporal todos os impactos destes empreendimentos
sobre o fator ambiental, estes são ampliados.
Considerando a grande distância dos FPSOs em relação à costa, este
impacto não incide sobre UCs.
Este impacto pode afetar o equilíbrio das populações de aves marinhas
sendo, portanto, definido como de baixa magnitude. Devido à alta sensibilidade
do fator ambiental, este impacto é classificado como de média importância.
Devido a variação temporal do aspecto ambiental, segue abaixo Quadro
II.6.1.4.1.3-26, que classifica este impacto de acordo com o tipo de
empreendimento.
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Quadro II.6.1.4.1.3-26 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pela
presença dos FPSOs – Fase de operação.
Impacto O20

Atributos

TLD/SPAs/PCD

DPs/PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Local

Perturbação nas aves
marinhas pela presença
dos FPSOs

Duração

Imediata

Longa

Permanência

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível
Cumulativo,
Sinérgico, Indutor
Contínuo

Reversível
Cumulativo,
Sinérgico, Indutor
Contínuo

Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Média

Média

Medidas Associadas:
A medida mitigadora para este impacto é a execução do manejo das aves
marinhas nas plataformas (FPSOs), através do registro da sua ocorrência e a
notificação dos órgãos ambientais competentes sobre a ocorrência de aves
marinhas, além do atendimento veterinário aos indivíduos que estiverem
debilitados e necessitarem de atendimento veterinário. Após a reabilitação, as
aves serão soltas mediante autorização do órgão ambiental competente. As aves
que vierem a óbito serão necropsiadas visando a identificação de sua causa
mortis.
Nesse sentido, o Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de
Santos (Pmave-BS) é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a
Área Geográfica da Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de
produção em atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região
Sudeste do Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto
de Cabo Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura
de Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em
Plataformas da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de
resposta passaram a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para
o técnico embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais
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envolvidos. Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de
eventuais alterações que possam ser associadas ao impacto da luminosidade
sobre a avifauna, especialmente durante a fase de Operação.

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Os parâmetros e/ou indicadores que serão utilizados para o seu
monitoramento são o nº de aves marinhas debilitadas por FPSO e o nº de aves
marinhas reabilitadas.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
II.6.1.4.1.4 – Fase de Desativação
O

Quadro

II.6.1.4.1.4-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.1.4-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de desativação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.4.1.4-1 – Relação entre os fatores ambientais, aspectos ambientais e impactos efetivos sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de desativação.
Sensibilidade

Água oceânica

Aspecto Ambiental

Nº do
impacto

Remoção das estruturas submarinas

D1

Baixa

Impacto
Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido à remoção das
estruturas submarinas
Alteração da qualidade da água oceânica pelo lançamento
de efluentes sanitários e resíduos alimentares
Alteração da qualidade do ar

Ar

Baixa

Descarte de efluentes sanitários e
resíduos alimentares
Emissões atmosféricas

Clima
Comunidade
bentônica

Alta

Emissões atmosféricas

D4

Baixa

Remoção das estruturas submarinas

D5

Geração de ruído

D6

Perturbação no nécton pela geração de ruídos

Geração de luminosidade

D7

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

Geração de luminosidade

D8

Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade

Nécton

Aves marinhas

D2
D3

Contribuição para o efeito estufa
Perturbação na comunidade bentônica pela remoção das
estruturas submarinas

Alta

Alta
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Quadro II.6.1.4.1.4-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos sobre os meios físico e
biótico na fase de desativação.
Aspectos ambientais / Fator Ambiental

Água
oceânica

Ar

Clima

Comunidade
bentônica

Nécton

Geração de ruídos

D7

Geração de luminosidade

D9

Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares

D2

Emissões atmosféricas

D3

Remoção das estruturas submarinas

D4

D1
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo dos meios físico e biótico
identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.4.1.4-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Pequena
Pequena
Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa

Média

Intermitente
Intermitente

Baixa

Contínuo

Cumulativo

Reversível

Temporária
Temporária

Baixa

Cumulativo

Baixa

Irreversível

Baixa

Intermitente

Permanente

Imediata
Imediata

Impacto em UC

Cumulativo / Sinérgico

Longa

Regional
Local

Não

Reversível

Suprarregional

Imediato
Imediato

Não

Temporária

Imediato

Direto
Direto

Negativo
Negativo

PLD/DP
Todas

Não

Imediata

Contribuição para o efeito estufa

Não

Regional

D4

Não

Imediato

Clima (Alta)

Direto

Frequência

Direto

Emissões atmosféricas

Intermitente

Negativo

Cumulatividade

Alteração da qualidade do ar

Cumulativo/
Indutor

D3

Cumulativo/
Indutor

Ar (baixa)

Negativo

Reversibilidade

Emissões atmosféricas

Reversível

Alteração da qualidade da água oceânica pelo
lançamento de efluentes sanitários e resíduos
alimentares

Reversível

D2

Todas

Permanência

Água oceânica (baixa)

Temporária

Descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Imediata

Alteração da qualidade da água oceânica por
ressuspensão de sedimento devido a remoção das
estruturas submarinas

Local

D1

Todas

Tempo de incidência
Abrangência
espacial
Duração

Água oceânica (baixa)

Imediato

Físico/Biótico

Remoção das estruturas
submarinas

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direto

N°

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TLD/SPA/PCD

Meio

Físico/Biótico

Atividade

Quadro II.6.1.4.1.4-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de desativação no meio Físico/Biótico

(Continua)
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Importância
Pequena
Grande
Média

Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa
Média
Baixa

Pontual

Impacto em UC

Intermitente

Não

Cumulativo

Reversível

Temporária

Imediata

Regional

Não

Intermitente

Reversível

Sim

Cumulativo

Temporária

Sim

Reversível

Imediata

Frequência

Temporária

Local

Imediato

Direto

Negativo

DP/PLD

Pontual

Imediata

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

Imediato

Cumulatividade

Regional

D7

Não Cumulativo / Induzido Não Cumulativo / Induzido

Imediato

Nécton (Alta)

Direto

Reversibilidade

Direto

Geração de luminosidade

Reversível

Perturbação no nécton pela geração de ruídos

Negativo

Permanência

D6

Temporária

Nécton (Alta)

Negativo

Duração

Geração de ruído

Imediata

Perturbação na comunidade bentônica pela remoção
das estruturas submarinas

Todas

Abrangência espacial

D5

Local

Comunidade Bentônica
(Baixa)

Todas

Tempo de incidência

Remoção das estruturas
submarinas

Imediato

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direto

N°

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

TLD/SPA/PCD

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Abrangência espacial

Duração

Permanência

Reversibilidade

Cumulatividade

Frequência

Impacto em UC

Magnitude

Importância

Local

Imediata

Temporária

Reversível

Cumulativo

Intermitente

Sim

Baixa

Média

Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade

Tempo de incidência

D8

Imediato

Aves marinhas (Alta)

Forma de incidência

Geração de luminosidade

Direto

Impacto

Natureza

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Atividade

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico
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D1 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a remoção das estruturas submarinas
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Remoção das estruturas submarinas
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A desinstalação das estruturas submarinas no solo marinho remobiliza o
sedimento para a coluna d’água provocando turbidez e induzindo a alteração da
qualidade da água.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto é semelhante ao descrito para o impacto Alteração da qualidade
da água oceânica por ressuspensão de sedimento devido à instalação dos
sistemas de coleta e escoamento que ocorre no momento de instalação das
estruturas submarinas. No momento de desinstalação, a movimentação destes
para a remoção poderá causar a ressuspensão do sedimento para a coluna
d’água. Como descrito no impacto de instalação, após a ressuspensão do
sedimento, a pluma tende a se dispersar rapidamente favorecendo a recuperação
das condições anteriores.
Conforme descrito no aspecto Remoção das estruturas submarinas, a
desinstalação de todas as estruturas submarinas nestes campos não ocorrerá
simultaneamente, com variações temporais da ordem de meses a anos.
Assim, este impacto é efetivo e natureza negativa. Como este impacto
ocorre diretamente, sua forma de incidência é direta e seu tempo de incidência é
imediato.
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Como mencionado anteriormente, as desativações não ocorrerão de forma
concomitante. Assim, espera-se que os efeitos fiquem confinados ao redor dos
pontos de contato, sendo portanto um impacto local no caso das atividades de
TLD, SPAs e regional para as atividades de DPs. Estes efeitos tendem a ser
dissipados de maneira efetiva, fazendo com que a duração deste impacto seja
classificada como sendo imediata, portanto de permanência temporária e
reversível.
A frequência deste impacto é intermitente, pois irá ocorrer ao longo da
desinstalação de todas as estruturas e todos os empreendimentos.
Sobre a cumulatividade, ele se soma ao impacto Alteração da qualidade da
água oceânica por ressuspensão de sedimento devido instalação dos sistemas de
coleta e escoamento, mesmo que as alterações no fator ambiental água sejam
confinadas ao redor das instalações e nas proximidades do fundo marinho.
Além destas considerações, a alteração na qualidade da água provocada por
este impacto induz alterações no meio biótico, mais especificamente sobre a
comunidade bentônica, sendo, portanto,um impacto indutor.
Como as alterações na qualidade da água estão localizadas no Polo Pré-Sal
da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades de
Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
A magnitude deste impacto pode ser classificada como baixa, visto que
espera-se que o fator ambiental água apresente pouca alteração em sua
qualidade ambiental. Como o fator ambiental possui baixa sensibilidade, este
impacto pode ser classificado como sendo de pequena importância, para TLD,
SPAs, Pilotos e DPs. OQuadro II.6.1.4.1.4-4 apresenta a avaliação deste
impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.4-4 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água por
ressuspensão de sedimento devido a remoção das estruturas
submarinas – Fase de desativação.
Atributos

TLD, SPAs e PCD

PLD e DPs

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Regional

Duração

Imediata

Imediata

Permanência

Temporária

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo/Indutor

Cumulativo/Indutor

Frequência

Intermitente

Intermitente

Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Impacto D1

Alteração da qualidade
da água por
ressuspensão de
sedimento devido a
remoção das estruturas
submarinas

Medidas Associadas:
Em função de o impacto apresentar caráter extremamente pontual, ser
temporário e de pequena magnitude e importância, não são propostas medidas
mitigadoras para o mesmo. Cabe destacar que a forma de intervenção no
sedimento para remoção das estruturas submarinas não é passível de alteração,
logo não existem medidas mitigadoras para o componente água em função da
ressuspensão do sedimento
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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D2 – Alteração da qualidade da água oceânica pelo lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares
Aspecto ambiental do impacto:
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água oceânica
possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O lançamento de efluente sanitário e resíduos alimentares no corpo receptor
pode alterar a qualidade da água do mar.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto é similar aos impactos Alteração da qualidade da água oceânica
por descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares nas fases de
instalação e operação. Na fase de desativação são consideradas apenas as
atividades das embarcações de apoio.
Assim, este impacto pode ser classificado como efetivo e de natureza
negativa, ocorre na forma de incidência direta devido ao aspecto ambiental
Descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares, com tempo de incidência
imediato.
Considerando a trajetórias das embarcações de apoio, este impacto é
classificado como tendo abrangência espacial local.
A duração deste impacto está atrelada às atividades de TLD, SPAs, Pilotos e
DPs. Como este impacto trata somente da fase de desativação, para todas as
atividades a duração deste impacto é imediata (menos de cinco anos). Assim,
para todos os empreendimento e fases a permanência deste impacto é
temporária.
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Assim que cessado o aspecto ambiental, o fator ambiental água tende a
retornar aos níveis anteriores, sendo portanto um impacto reversível. Como não
se tem a frequência exata de lançamento deste efluentes e resíduos alimentares,
este impacto é classificado como sendo de frequência intermitente.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos têm o auxílio de embarcações de
apoio e/ou lançam estes tipos de efluentes sanitários e resíduos alimentares,
como do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2, além de atividades fora do Pólo
Pré-Sal, como a produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e
Sidon. O descarte de efluentes é também um impacto associado às demais
embarcações e navios transitando na área de estudo o que amplia, tanto espacial
como temporalmente o impacto sobre este fator ambiental em águas superficiais,
portanto é cumulativo. Considera-se que o lançamento destes efluentes altere a
qualidade da água de forma localizada e devido a grande capacidade de
dispersão do meio e as reduzidas concentrações de lançamento, as alterações no
fator ambiental água sejam reduzidas, por isso é avaliado como não sinérgico.
Pelo

fato

do

lançamento

destes

efluentes

ocorrer

somente

pelas

embarcações de apoio nesta fase, durante um tempo reduzido, assim pode ser
classificado como não indutor. A legislação proveniente da MARPOL indica que
resíduos alimentares e efluentes sanitários só devem ser lançados no mar com
distâncias superiores à três milhas náuticas da costa com tratamento. Desta
maneira este impacto não atinge UCs.
Frente ao exposto, devido as pequenas quantidades de efluentes e resíduos
alimentares, a grande capacidade de diluição do meio e a reversibilidade deste
impacto, este impacto pode ser classificado como sendo de baixa magnitude,
uma vez que a alteração do fator ambiental água apresenta alteração pouco
perceptível através de medições tradicionais. Associada a baixa sensibilidade
do fator ambiental, este impacto possui uma pequena importância. O Quadro
II.6.1.4.1.4-5 classifica este impacto para todas as atividades na fase de
desativação.
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Quadro II.6.1.4.1.4-5 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica por descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares – Fase de desativação.
Impacto D2

Alteração da qualidade da
água oceânica por
descarte de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Os impactos decorrentes do descarte de efluentes sanitários e resíduos
alimentares serão mitigados e monitorados, através do controle das fontes de
poluição. Essas medidas são de média eficácia, uma vez que agem diretamente
sobre o aspecto ambiental antes da interação com o fator.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os seguintes parâmetros serão monitorados no efluente sanitário, de acordo
com o Projeto de Controle da Poluição (PCP) e NT 01/11: DBO e DQO, TOG,
coliformes totais, cloro livre, pH e compostos organoclorados.
O quantitativo de resíduos alimentares descartados será pesado a cada
descarte e registrado, através do Livro de Registro do Lixo, onde são preenchidas
a cada descarga de resíduos alimentares as informações de data e hora da
descarga, volume dos resíduos orgânicos descartados e posição do navio
(latitude e longitude), conforme estabelecido na NT 01/11 e Marpol 73/78.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Nota Técnica nº 01/11
• MARPOL 73/78.
D3 – Alteração da qualidade do ar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental ar possui baixa
sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões atmosféricas emitidas pelos FPSOs e embarcações de apoio
podem alterar a qualidade do ar.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades de desativação dos projetos de TLD, SPA, DP e Piloto
envolvem a operação temporária (na ordem de dias) de embarcações que
realizam a remoção das linhas de escoamento, remoção das linhas de ancoragem
e navegação do FPSO para novo destino. Portanto, as emissões de poluentes
regulados durante a desativação são oriundas dos motores das embarcações e
geradores de energia à diesel, similar aos impactos que ocorrem na fase de
instalação e operação do empreendimento.
Assim, este impacto pode ser classificado como efetivo, negativo e de forma
direta e intermitente pelas emissões dos empreendimentos.
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A abrangência espacial de tal alteração é avaliada como regional e restrita
ao Polo do pré-Sal da Bacia de Santos, sem afetar áreas costeiras, considerando
os estudos pretéritos de dispersão e diversos empreendimentos previstos para a
região.
Sobre a cumulatividade deste impacto, diversas atividades que ocorrem na
região do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos geram impactos alterando a qualidade
do ar. Destaques para as atividades do Piloto de Tupi, do Etapa 1, do Etapa 2,
além de atividades fora do Pólo Pré-Sal, mas na Bacia de Santos como a
produção de Mexilhão, produção de Merluza e o DP de Tiro e Sidon. Além disso,
embora aqui esteja tratando somente as atividades na etapa de desativação do
projeto Etapa 3, esta etapa pode ocorrer concomitantemente com atividades de
operação de DPs do Etapa 3 e de outros empreendimentos no Polo Pré-Sal, com
geração de emissões atmosféricas. Desta maneira, considerando as diversas
atividades que alteram o fator ambiental ar, este é um impacto cumulativo.
Espacialmente, este impacto possui também capacidade de ser cumulativo, uma
vez que existe a possibilidade de embarcações de apoio gerarem emissões nas
proximidades dos FPSOs. Entretanto, conforme discutido anteriormente, estudos
mostram que a dispersão ocorre de forma efetiva em poucas dezenas de
quilômetros ao redor das fontes de emissão.
Considerando que as alterações na qualidade do ar fiquem localizadas no
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos e nesta região não são identificadas Unidades
de Conservação, este impacto não interfere em Unidades de Conservação.
Considerando somente a fase de desativação dos FPSOs, que é inferior a
cinco anos, este impacto foi avaliada como de imediata duração, porém,
reversível considerando que a qualidade do ar retorne às condições naturais uma
vez que os aspectos ambientais cessem com a desativação das atividades.
Assim, considerado que a desativação têm pouca duração em todas as
atividades, o impacto foi avaliado como de baixa magnitude.
Considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental ar, aliado à análise
da magnitude, este impacto foi avaliado como de pequena importância. Sendo
assim, espera-se que a concentração de poluentes atmosféricos regulados não
seja suficiente para causar efeitos adversos significativos na região das atividades
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do Projeto Etapa 3. O Quadro II.6.1.4.1.4-6 sintetiza a classificação deste
impacto.

Quadro II.6.1.4.1.4-6 – Classificação do impacto Alteração da qualidade do ar – Fase de
desativação.
Impacto D3

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Intermitente

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Alteração da qualidade do ar

Medidas Associadas:
Todas as fontes de emissões atmosféricas das plataformas (turbogeradores,
geradores, caldeiras, tocha) serão submetidas a manutenções preventivas
periódicas para garantir as melhores condições de queima e, consequentemente,
reduzir as emissões atmosféricas.
O Quadro II.6.1.4.1.4-7 sumariza a medida e o grau de eficácia.

Quadro II.6.1.4.1.4-7 – Qualificação da eficácia da medida para o impacto Alteração da
qualidade do ar.
Impacto D3
Alteração da
qualidade do ar

Tipologia de
medida
Mitigadora
preventiva

Coordenador da Equipe

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Programa de manutenção preventiva

Médio
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
O parâmetro que se pretende utilizar para o monitoramento do impacto é o
consumo de combustível, previsto no escopo do Projeto de Controle da Poluição PCP.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução CONAMA n° 382/2006, que em seu Anexo III
• NT 01/11

D4 – Co n trib u iç ã o p a ra o e fe ito e s tu fa
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Emissões atmosféricas
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental clima possui alta
sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
As emissões atmosféricas emitidas pelo FPSO durante a fase de desativação
podem contribuir para o efeito estufa.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto é similar aos que ocorrem na fase de instalação e desativação.
Mesmo as fases de instalação, operação e desativação possuindo
magnitudes temporais distintas, nesta avaliação de impactos considera-se que o
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CO2 pode permanecer na atmosfera, o que não altera a classificação deste
impacto na fase de desativação, quando comparada à fase de instalação.
Para este período de desativação das atividades de SPAs, TLD, DPs, e
Pilotos, este impacto efetivo tem contribuição negativa. A emissão desses gases
é contínua durante toda a fase de desativação e seus efeitos são diretos, de
incidência imediato e de longa duração – considerando o tempo que estes
gases podem permanecer na atmosfera mesmo depois da fase de instalação –
podendo ainda ser avaliado como permanente e irreversível. Considerando o
caráter

global

dos

efeitos

a

abrangência

espacial

é

avaliada

como

suprarregional. Justamente devido ao seu caráter global, não são identificadas
UCs afetadas pela contribuição do efeito estufa, pois se considera que a
interferência se dá para todo o território do planeta e não especialmente sobre
UCs.
Com relação a cumulatividade, diversos outros empreendimentos no Polo
Pré-Sal da bacia de Santos contribuem também para o efeito estufa. Dado este
potencial de se acumular no tempo e no espaço com as emissões, tal impacto foi
avaliado como cumulativo.
Considerando o curto período de desativação das atividades, este impacto
pode ser classificado como baixa magnitude. Associado a alta sensibilidade do
fator ambiental, este impacto possui média importância.
Assim, o Quadro II.6.1.4.1.4-8 sintetiza a classificação deste impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.4-8 – Classificação do impacto Contribuição para o efeito estufa –
Fase de desativação.
Impacto D4

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Contribuição para o efeito estufa

Medidas Associadas:
Sem medidas associadas devido à indisponibilidade de indicação de medidas
aplicáveis às embarcações de apoio.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Sem indicação de parâmetros.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída por meio da
Lei nº 12.187/2009, define o compromisso brasileiro voluntário de adoção de
ações de mitigação com vistas a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa
(GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020. O
Decreto no 7.390/2010, que regulamenta a PNMC, apresenta a projeção de
emissões de gases de efeito estufa para 2020, estimada em 3,236 Gt CO2eq.
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O Plano Decenal de Energia – PDE, utilizado como Plano Setorial de
Mitigação e Adaptação do setor de energia no âmbito do PNMC, adota projeções
de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa que já consideram a
operação dos empreendimentos do Pré-Sal.
D5 – Perturbação na comunidade bentônica pela remoção das
estruturas submarinas
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Remoção das estruturas submarinas
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na área do Pré-sal possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A ressuspensão de sedimento causada pela remoção das estruturas
submarinas pode provocar turbidez, alterando assim a qualidade da água e,
consequentemente, com a decantação dessas partículas poderá provocar
alteração na comunidade bentônica local.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto ocorre da mesma maneira que o impacto Perturbação na
comunidade bentônica devido à instalação dos sistemas de coleta e escoamento,
mas agora devem ser considerados os efeitos decorrentes da remoção dessas
estruturas. A perturbação sobre a biota bentônica ocorrerá como consequência da
retirada de equipamentos e consequente movimentação do sedimento e geração
de plumas de particulados e turbidez no entorno imediato da área manipulada.
Com isso os impactos esperados são o recobrimento da epifauna, além do
desalojamento físico dos indivíduos na área diretamente afetada pela remoção
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dos equipamentos. Após a retirada dos equipamentos, a configuração original do
sedimento será restabelecida propiciando o retorno da fauna bentônica à sua
condição original de equilíbrio.
Sendo assim este impacto pode ser considerado efetivo e direto. Classificase este impacto como negativo, com o tempo de incidência imediato,
abrangendo a comunidade bentônica local no caso das atividades de TLD, SPAs
e regional para as atividades de DPs.
Este impacto pode ser classificado como sendo de duração imediata, visto
que o efeito da ressuspensão de sedimentos sobre o bentos é inferior a cinco
anos. Após a deposição do sedimento, espera-se uma reestruturação da
comunidade bentônica, que tende rapidamente a recolonizar o substrato após a
remoção dessas estruturas. Assim, este impacto foi considerado como
temporário, reversível e pontual. Diante da grande distância das intervenções
em relação à zona costeira, este impacto não incide sobre UCs.Na fase de
desativação este impacto não é cumulativo, já que não ocorrem outros impactos
sobre sobre o bentos. Também não é sinérgico, porque não potencializa ou é
potencializado por outro impacto, mesmo que oriundo de outra atividade,mas é
induzido pelo impacto Alteração da qualidade oceânica por ressuspensão de
sedimento devido à remoção das estruturas submarinas.
Este impacto foi classicado como sendo de baixa magnitude considerando
que a alteração compromete alguns indivíduos suspensívoros local. A importância
desse impacto foi classificada como pequena importância.
O Quadro II.6.1.4.1.4-9 apresenta a avaliação desse impacto para as
atividades TLD, SPAs e DPs e Pilotos.
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Quadro II.6.1.4.1.4-9 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade bentônica
pela remoção das estruturas submarinas – Fase de desativação
Impacto D5

Perturbação na
comunidade bentônica pela
remoção das estruturas
submarinas

Atributos

TLD, SPAs, PCD

DPs e PLD

Classe

Efetivo

Efetivo

Natureza

Negativo

Negativo

Forma de incidência

Direta

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Imediato

Abrangência espacial

Local

Regional

Duração

Imediata

Imediata

Permanência

Temporária

Temporária

Reversibilidade

Reversível
Não cumulativo,
Induzido
Pontual

Reversível
Não cumulativo,
Induzido
Pontual

Cumulatividade
Frequência
Impacto em UC

Não

Não

Magnitude

Baixa

Baixa

Importância

Pequena

Pequena

Medidas Associadas:
Em função de o impacto apresentar caráter extremamente pontual, ser
temporário e de pequena magnitude e importância, não são propostas medidas
mitigadoras para o mesmo. Cabe destacar que a forma de intervenção para
remoção das estruturas submarinas não é passível de alteração, logo não existem
medidas mitigadoras para a comunidade bentônica em decorrência deste
impacto.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Este impacto não apresenta parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
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D6 – Perturbação no nécton pela geração de ruídos
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de ruídos
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a fase de desativação, os ruídos emitidos pelas embarcações de
apoio podem perturbar os cetáceos e quelônios, causando alteração no seu
comportamento.
Descrição do Impacto Ambiental:
Por ocorrer em função do trânsito de embarcações de apoio, o presente
impacto ambiental apresenta exatamente as mesmas características do impacto
Perturbação no nécton pela geração de ruídos da fase de instalação, agora
associado à fase de desativação.
Portanto, avalia-se este impacto para as atividades do Projeto Etapa 3, fase
desativação, como efetivo e negativo; de forma e tempo de incidência direta e
imediato; abrangência espacial regional, com duração imediata. O impacto será
temporário, reversível, de frequência intermitente.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
(Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio, Perturbação no
nécton pela geração de luminosidade).
. Destaca-se que as embarcações de apoio previstas para atender a fase de
desativação

são

especializadas

e

compartilhadas

com

os

demais

empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e
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Libra), não necessariamente elevando a frequência deste impacto sobre os
cetáceos e quelônios. Ao se integrar em uma escala temporal todos os impactos
destes empreendimentos sobre o fator ambiental, estes podem ser ampliados. A
geração de ruído é também um impacto associado às demais embarcações e
navios transitando na área de influência para outras atividades como pesca e
turismo, o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos
cumulativos sobre este fator ambiental, especialmente em águas costeiras e nas
proximidades de áreas portuárias, onde o trânsito de embarcações é mais
intenso.
Tendo em vista o fluxo de embarcações de apoio em águas costeiras, este
impacto incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Mediante uma análise conservadora, pelo fato de que até o momento não se
tem resultados assertivos sobre os impactos decorrentes da geração de ruídos
das Atividades de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás do Pré-sal,
considera-se que este impacto possui magnitude média.
Sendo assim, este impacto foi classificado sendo de grande importância
para todas as atividades nesta fase. Desta maneira, o Quadro II.6.1.4.1.4-10
classifica este impacto.
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Quadro II.6.1.4.1.4-10 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela geração
de ruídos – Fase de desativação.
Impacto D6

Perturbação no nécton pela
geração de ruídos

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
A geração de ruído acústico submarino é inerente à implantação e operação
de equipamentos, estruturas e logísticas necessárias ao desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural a qualquer empreendimento ou atividade
industrial em área marítima. Somente nos últimos anos a sociedade civil,
governos, indústria e academia voltaram suas atenções para a pesquisa

o

desenvolvimento de medidas mitigadoras abrangentes relacionadas a design
construtivo, isolamento mecânico, desenvolvimento de materiais, entre outros, em
muito dependente de políticas governamentais e instrumentos normativos ainda
incipientes. Sendo assim, as medidas de monitoramento e controle se
apresentam como as mais viáveis neste momento, suprindo a necessidade de
informações técnicas para suportar futuras avaliações de efetividade das medidas
mitigadoras, assim como

para suportar as avaliações de impactos sobre as

espécies biológicas sensíveis ao incremento de ruído antropogênico. O uso de
parametros acústicos consagrados como o "Nivel de Pressão Sonora" (Sound
Pressure Level) e o "Nível de Exposição Sonora" (Sound Exposure Level) obtidos
em faixas de frequência de interesse para avaliação da paisagem acústica
submarina e a avaliação de impactos sobre a biota aquática tem sido empregado
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em projetos de diferentes natureza, incluindo em projetos de pesquisas
internacionais com foco na caracterização dos níveis de poluição acústica
marinha.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Os parâmetros a serem adotados são os valores espaciais e temporais de
"Sound Pressure Level" (SPL) e "Sound Exposure Level" (SEL) como subsidio às
analises integradas de dados no âmbito de estudos técnicos e científicos sobre a
biologia e ecologia de cetáceos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
D7 – Perturbação no nécton pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A geração de luminosidade atrai organismos com fototropismo positivo ao
redor dos FPSOs e embarcações de apoio. O aumento na concentração de
organismos atraídos pela luminosidade resulta no aumento da concentração de
outros grupos do nécton, como peixes.
Descrição do Impacto Ambiental:
Este impacto ocorre da mesma maneira que o impacto Perturbação no nécton
pela geração de luminosidade na fase de Instalação, ocorrendo também durante a
fase de operação e desativação.
Na fase de desativação, este impacto é classificado, portanto, como efetivo;
negativo; direto; imediato e local, uma vez que seus efeitos se restringem às
áreas das plataformas e seu entorno imediato. É temporário, visto que está
vinculado ao período de remoção e desativação das estruturas utilizadas na
atividade; além de reversível, intermitente e de duração imediata.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
(Perturbação no nécton pela geração de ruído).
Este impacto na fase de desativação não é sinérgico, nem indutor ou
induzido.
Destaca-se que a distância entre os FPSOs é de cerca de 5 km, mesmo
considerando os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de
Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra. A geração de luminosidade é também um impacto
associado às demais plataformas, embarcações e navios transitando na área de
estudo o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos sobre os
peixes.
Considerando que as embarcações de apoio transitam nas águas costeiras
durante esta fase, este impacto incide sobre UCs. A identificação das UCs
afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
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dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
É considerado um impacto de baixa magnitude por interferir nos peixes, mas
de forma reversível e localizada. Consequentemente foi classificado como de
média importância devido à média sensibilidade dos fatores ambientais
afetados. O Quadro II.6.1.4.1.4-11 classifica os atributos deste impacto para
todas as instalações.

Quadro II.6.1.4.1.4-11 – Classificação do Perturbação no nécton pela geração de
luminosidade – Fase de desativação.
Impacto D7

Perturbação no nécton pela
geração de luminosidade

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
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embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto da luminosidade sobre a
avifauna, especialmente durante a fase de Operação.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Não foram identificados parâmetros/indicadores para o monitoramento deste
impacto.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não existem dispositivos legais associados a esse impacto.
D8 – Perturbação nas aves marinhas pela geração de luminosidade
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Geração de luminosidade.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves marinhas
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A geração de luminosidade atrai organismos com fototropismo positivo ao
redor dos FPSOs e embarcações de apoio, especialmente as aves marinhas.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade na fase de instalação, mas agora associado à fase de desativação.
Este impacto é classificado, portanto, como efetivo; negativo; direto;
imediato e local, uma vez que seus efeitos se restringem às áreas das
plataformas e seu entorno imediato. É temporário, visto que está vinculado ao
período de desativação das estruturas utilizadas na atividade; além de reversível
e de duração imediata.
Destaca-se que a distância entre os FPSOs é de cerca de 5 km, mesmo
considerando os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de
Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra. A geração de luminosidade é também um impacto
associado às demais plataformas, embarcações e navios transitando na área de
estudo o que amplia, tanto espacial como temporalmente os impactos sobre a
avifauna marinha. Nesse sentido, trata-se de um impacto cumulativo.
Considerando o fluxo de embarcações de apoio em águas costeiras, este
impacto incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Considerando que este impacto atua em nível de populações sobre espécies
residentes e migratórias (RONCONI et. al., 2014), foi definido como um impacto
de baixa magnitude. Consequentemente foi classificado como de média
importância devido à alta sensibilidade do grupo afetado.
Segue abaixo o Quadro II.6.1.4.1.4-12 que classifica os atributos deste
impacto para o TLD, SPAs, Pilotos e DPs.
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Quadro II.6.1.4.1.4-12 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pela
geração de luminosidade - Fase de desativação.
Impacto D8

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Perturbação nas aves marinhas
pela geração de luminosidade

Medidas Associadas:
Não há medida associada para mitigação da perturbação nas aves marinhas
pela geração de luminosidade decorrente das embarcações de apoio atuantes na
fase de instalação do Projeto Etapa 3.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Não foram identificados parâmetros ou indicadores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há indicação de legislação específica relacionada a esse impacto.
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II.6.1.4.2 – Impactos Potenciais
II.6.1.4.2.1 – Fase de Planejamento
Não foram identificados impactos potenciais para os meios físico e biótico na
fase de planejamento do empreendimento.
II.6.1.4.2.2 – Fase de Instalação
O

Quadro

II.6.1.4.2.2-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.2.2-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e os impactos ambientais
potenciais na fase de instalação do empreendimento e a matriz de interação entre
os aspectos e fatores ambientais.
Para fase de instalação foram considerados os impactos potenciais
relacionados ao trânsito das embarcações de apoio. Com isso, foram
considerados os impactos na área entre a Baía de Guanabara e o Pólo Pré-Sal da
Bacia de Santos.
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Quadro II.6.1.4.2.2-1 – Relação entre os fatores ambientais, aspectos ambientais e impactos potenciais sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de instalação.
Fator Ambiental

Sensibilidade

Aspecto Ambiental

Nº do
impacto

Nécton

Alta

Trânsito de embarcações de
apoio

I16

Comunidade bentônica
costeira

Baixa

Transporte dos FPSOs

I17

Biota marinha

Alta

Água costeira

Alta

Água oceânica

Baixa

Comunidade planctônica

Baixa

Nécton

Alta

Aves marinhas

Alta

Manguezais e marismas

Alta

Costões rochosos

Média

Praias arenosas

Média

Planícies de maré e
terraços de baixa-mar

Alta

Trânsito de embarcações de
apoio
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Coordenador da Equipe

I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27

Técnico Responsável

Impacto
Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de
apoio em trânsito
Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras na comunidade bentônica costeira
Perturbação da biota marinha pela introdução de
espécies exóticas via trânsito de embarcações
Alteração da qualidade da água costeira devido ao
vazamento de combustível no mar
Alteração da qualidade da água oceânica devido ao
vazamento de combustível no mar
Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento
de combustível no mar
Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível
no mar
Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
combustível no mar
Perturbação em manguezais pelo vazamento de
combustível no mar
Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de
combustível no mar
Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível no mar
Perturbação em planícies de maré e terraços de baixamar pelo vazamento de combustível no mar
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Praias
arenosas

Planícies de
maré e
terraços de
baixa-mar

Biota
marinha

Aves
Marinhas

Nécton

Comunidade
planctônica

Costões
Rochosos

Trânsito de embarcações de apoio
Vazamento acidental de combustível no
mar

Manguezais

Transporte de FPSOs

Comunidade
bentônica
costeira

Água
oceânica

Aspectos ambientais / Fator Ambiental

Água costeira

Quadro II.6.1.4.2.2-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos potenciais sobre os meios
físico e biótico na fase de instalação.
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Os resultados da avaliação de cada impacto potencial dos meios físico e
biótico identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro
II.6.1.4.2.2-3 A seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta
fase do empreendimento.
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Grande

Sim

Alta

Grande

Importância

Alta

NA

Grande

Sim

Cumulativo/Sinérgico

Magnitude

NA

Irreversível

Média

Cumulativo/ Sinérgico

Permanente

Impacto em UC

Irreversível

Longa

Sim

Permanente

Regional

Frequência

Longa

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras via trânsito de embarcações de apoio

NA

Local

I18

Posterior

Cumulativo/ Sinérgico Cumulatividade

Posterior

Comunidade bentônica
costeira (Alta)

Direto

Reversibilidade

Direto

Transporte dos FPSOs.

Irreversível

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras na comunidade bentônica costeira via
transporte dos FPSOs

Negativo

Permanência

I17

Temporária

Comunidade bentônica
costeira (Alta)

Negativo

Duração

Transporte dos FPSOs.

Imediata

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de
apoio em trânsito

Todas

Abrangência
espacial

I16

Regional

Nécton (Alta)

Todas

Tempo de
incidência

Trânsito de embarcações de
apoio

Imediato

Físico/Biótico

Forma de
incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade

Quadro II.6.1.4.2.2-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de instalação no meio Físico/Biótico
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Importância
Grande
Média
Grande
Grande

Pequena

Magnitude
Média
Média

Reversível
Reversível

Temporária
Temporária

Baixa
Média

Reversível

Média

Temporária

Imediata
Imediata

Impacto em UC

Curta

Regional
Regional

Sim

Regional

Imediato
Imediato

Não

Reversível

Imediato

Direto
Direto

Negativo
Negativo

Todas
Todas

Sim

Temporária

Direto

Sim

Média

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
combustível no mar

Sim

Regional

I23

Frequência

Imediato

Aves Marinhas (Alta)

NA

Direto

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

NA

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível
no mar

NA

I22

NA

Nécton (Alta)

NA

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Cumulativo /
Cumulativo /Sinérgico /
Cumulativo
Cumulativo
Cumulatividade
Induzido / Indutor
Induzido / Indutor
/Sinérgico / Indutor /Sinérgico / Indutor

Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar

Cumulativo
Induzido

I21

Negativo

Reversibilidade

Comunidade planctônica
(Baixa)

Reversível

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Negativo

Permanência

Alteração da qualidade da água oceânica devido ao
vazamento de combustível no mar

Temporária

I20

Todas

Duração

Água Oceânica (Baixa)

Imediata

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Todas

Abrangência
espacial

Alteração da qualidade da água costeira devido ao
vazamento de combustível no mar

Regional

I19

Físico/Biótico

Tempo de
incidência

Água Costeira (Alta)

Imediato

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Físico/Biótico

Forma de
incidência

Impacto

Direto

Nº

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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Técnico Responsável
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Importância
Grande
Média
Grande

Média

Magnitude
Média
Baixa
Média

Média

Impacto em UC
Sim
Sim
Sim

Sim

Frequência
NA
NA
NA

NA

Cumulatividade
Cumulativo
Cumulativo
Cumulativo

Cumulativo

Reversibilidade
Reversível
Reversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária

Temporária

Duração
Média

Temporária

Todas

Curta
Imediata
Média

Todas

Coordenador da Equipe

Abrangência
espacial

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixamar pelo vazamento de combustível no mar

Regional

I27

Regional

Planícies de maré e terraços
de baixa mar (Alta)

Regional

Todas

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Regional

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível no mar

Tempo de
incidência

I26

Imediato

Praias Rochosas (Média)

Imediato

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Imediato

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de
combustível no mar

Curta

I25

Forma de incidência

Costões Rochosos (Média)

Direto

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Direto

Perturbação em manguezais pelo vazamento de
combustível no mar

Direto

I24

Direta

Manguezais (Alta)

Natureza

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Negativo

Impacto

Negativo

Nº

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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I16 – Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em
trânsito
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Trânsito de embarcações de apoio
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de instalação, o trânsito das embarcações de apoio, entre a costa e a
área das atividades do Projeto Etapa 3, poderá gerar impactos durante os
translados das embarcações, envolvendo a colisão acidental com cetáceos e
quelônios marinhos. Estas colisões podem provocar ferimentos ou fatalidades
nestes animais (DOLMAN et. al., 2006; WORK et. al., 2010).
Descrição do Impacto Ambiental:
Colisão de embarcações é considerada uma das ameaças aos animais
marinhos, especialmente cetáceos e quelônios. Entende-se que é uma das
principais causas de ferimentos e mortalidade desses animais (LAIST et. al.,
2001; JENSEN & SILBER, 2003, HAZEL et. al., 2006, 2007; VAN WAEREBEEK
et. al., 2007), assim como de outros organismos marinhos (NOWACEK et. al.,
2004; HAZEL et. al., 2007; WORK et. al., 2010).
Dentre os principais fatores que contribuem para o impacto está a velocidade
das embarcações – quanto maior a velocidade, menor é a capacidade dos
animais em detectar e evitar a colisão (LAIST et. al., 2001; VANDERLAAN &
TAGGART, 2007; GERRY, 2006).
Gerry (2006) lista pelo menos três fatores de risco envolvendo colisão entre
baleias e embarcações: a sobreposição entre áreas com grande densidade de
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organismos e intenso tráfego de embarcações, a capacidade de detecção (tanto
dos humanos em relação às baleias quanto das baleias em relação às
embarcações) e a habilidade de evitar a colisão (tanto das baleias quanto dos
operadores das embarcações). Os dois últimos são diretamente afetados pela
velocidade das embarcações – quanto maior a velocidade, menor é a capacidade
de detectar e evitar a colisão (LAIST et. al., 2001; VANDERLAAN & TAGGART,
2007). Apesar de embarcações de todos os tamanhos e tipos poderem colidir com
baleias, os danos mais letais ou mais graves são causados por navios com
velocidades de deslocamento acima de 13 nós (LAIST et. al., 2001; JENSEN et.
al., 2003).
Tanto a Área de Estudo como a Área Suscetível, como detalhado no
Diagnósico do Meio Biótico e na AGRA, incluindo na Análise de Vulnerabilidade,
apresenta importante diversidade e densidade de cetáceos e quelônios, inclusive
na área de maior adensamento de transito de embarcações de apoio.
Laist et. al. (2001) compilaram e analisaram informações sobre colisões entre
navios e baleias (de barbatana e cachalotes), a partir de registros históricos de
colisões e dados dos bancos de encalhes de baleias existentes em alguns países
(Costa Atlântica dos Estados Unidos e Golfo do México, Itália, França e África do
Sul), identificando casos comprovados de colisão com 11 espécies. As espécies
mais frequentemente atingidas por colisões foram: a baleia-fin (Balaenoptera
physalus), franca (Eubalaena glacialis e E. australis), jubarte (Megaptera
novaeangliae), cachalote (Physeter catodon), e a cinza (Eschrichtius robustus),
das quais apenas E. glacialis e E. robustus não ocorrem na Bacia de Santos.
De acordo com esses autores, colisões com navios provavelmente têm um
efeito pouco importante sobre a estrutura populacional da maioria das grandes
baleias, já que apenas uma pequena parcela da população seria afetada em
relação ao total. Entretanto, para populações muito pequenas ou geograficamente
isoladas, as colisões podem representar um efeito importante para a manutenção
dessas populações. Este é o caso da baleia-franca-boreal (Eubalaena glacialis),
encontrada no oeste do Atlântico Norte, cuja população está concentrada numa
área de grande tráfego de embarcações. Esses autores associaram os ferimentos
mais graves e a maior mortandade das baleias às colisões com navios acima de
80 m de comprimento e com velocidades de cruzeiro a partir de 14 nós.
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De forma semelhante, Van Waerebeek et. al., (2007) compilaram informações
acerca de 256 casos de colisão entre embarcações e cetáceos, sendo 137
(53,5%) envolvendo pequenos cetáceos mundialmente e 119 (46,5%), grandes
baleias no Hemisfério Sul. Casos de colisão foram confirmados para 25 espécies
(sete grandes baleias e 18 pequenos cetáceos) e casos prováveis, para outras 10
espécies (duas grandes baleias e oito pequenos cetáceos). Entre as grandes
baleias, as espécies mais afetadas foram a baleia-franca-austral (56 casos
reportados), a jubarte (15 casos) e a Bryde (13 casos); em menor frequência, as
espécies: cachalote (8), baleia-azul (5), sei (4) e fin (2); e com registros prováveis,
as baleias minke-Antártica e a minke-anã. Também citam casos em odontocetos,
como a orca e delfinídeos, especialmente em águas costeiras. Segundo os
autores, as populações de Eubalaena australis das regiões costeiras SulAfricanas e Sul-Americanas (Brasil, Uruguai e Argentina) sofrem significativa
mortalidade decorrente da colisão com embarcações. No entanto, o impacto
sobre as populações varia consideravelmente entre as espécies. Os autores
ressaltam que as mais afetadas são aquelas de hábitats neríticos, estuarinos ou
fluviais, exatamente nas áreas onde o tráfego marítimo se concentra.
Dentre as espécies de cetáceos presentes na AE e citadas em Van
Waerebeek et. al., (2007), como detalhado no subitem II.5.2.5.2, a baleia-debryde (Balaenoptera edeni) é a unica espécie de grande cetáceo balenopterideo
que permanece o ano todo na costa. Além disso, a maioria dos individuos se
concentra em águas costeiras e rasas (apesar de poder ocorrer em isóbatas de
até 3.000 m). Essas características fazem da baleia-de-bryde uma espécie
particularmente suscetivel ao impacto associado à colisão com embarcações de
apoio. Dados do SIMMAM (2016) indicam frequentes registros da espécie na
costa do RJ inclusive nas proximidades da Baía da Guanabara, área onde se
concentram as rotas das embarcações de apoio do Etapa 3.
A partir de 2007, com a criação de um banco de dados para o registro de
casos de colisão entre embarcações e cetáceos pela International Whaling
Comission 1, a coleta de informações acerca dos casos de colisão passou a ser
padronizada (VAN WAEREBEEK & LEAPER, 2007; 2008). Esse banco de dados
inclui informações sobre as baleias (como espécie, tamanho, lesões observadas)
1

IWC – http://archive.iwcoffice.org/sci_com/shipstrikes.htm#database
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e as embarcações. Em muitos casos, há evidências que sugerem a colisão, mas
a causa mortis é inconclusiva, impedindo tal confirmação. Nesses casos, é
fundamental que seja claramente indicado o nível de incerteza de cada registro.
O desenvolvimento dessa base de dados teve como objetivos: permitir
estimativas mais precisas sobre a incidência de mortalidade e lesões, ajudar a
detectar tendências ao longo do tempo, permitir uma melhor compreensão acerca
dos fatores de risco (por exemplo, tipo de navio, velocidade, tamanho), e
identificar áreas de alto risco de colisão (IWC, 2013). Apesar da base de dados ter
um caráter global, os maiores esforços concentram-se nitidamente no Atlântico
Norte (JENSEN & SILBER, 2003).
Para as tartarugas marinhas, também tem sido demonstrado que a colisão
com embarcações representa mundialmente uma crescente causa de mortalidade
(WORK et. al., 2010). Thomas et. al., (2008) indicaram que 23% dos registros de
encalhe de tartarugas marinhas na costa mediterrânea da Espanha foram
decorrentes de interações antrópicas, sendo 9% atribuídos à colisão com
embarcações. Nos Estados Unidos, o percentual de encalhes atribuído à colisão
aumentou de aproximadamente 10% na década de 1980 para mais de 20,5% em
2004 (NMFS/USFWS, 2007). Como esses organismos frequentemente se
concentram em áreas próximas à costa durante a temporada reprodutiva, onde o
tráfego de embarcações (seja para fins comerciais ou recreativos) é geralmente
mais intenso, as chances de colisão tornam-se maiores. No entanto, ainda são
poucos os estudos que têm documentado e quantificado esse tipo de interação
com tartarugas marinhas (WORK et. al., 2010). Para a tartaruga-verde (Chelonia
mydas), espécie de hábitos mais costeiros, a sobreposição com diversas
atividades antrópicas representa uma importante preocupação conservacionista.
Nesse sentido, Hazel et. al., (2007), conduziram um experimento de campo
para avaliar as respostas comportamentais da tartaruga-verde à aproximação de
uma embarcação com velocidades baixa (4 km/h), moderada (11 km/h) e alta
(19 km/h).

Os

autores

demonstraram

que

o

risco

de

colisão

cresce

significativamente com o aumento da velocidade das embarcações, e que as
tartarugas-verdes não são capazes de fugir eficazmente quando abordadas por
embarcações com velocidades superiores a 4 km/h. Dessa forma, os autores
sugerem que devem ser adotadas restrições de velocidade obrigatórias em áreas
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sabidamente importantes para as tartarugas marinhas e sujeitas a frequente
tráfego de embarcações.
Adicionalmente, o estudo de Work et. al., (2010), focado na tartarugacabeçuda (Caretta caretta), avaliaram tanto o tipo e grau de severidade dos danos
causados por colisão quanto o potencial de redução dessas interações a partir de
modificações no sistema de propulsão ou na forma de operação das
embarcações. Os resultados indicaram que a velocidade da embarcação é
determinante da severidade das injúrias, de forma que velocidades mais baixas
reduzem as chances de provocar danos severos e/ou a morte do animal. Os
autores também sinalizam que podem ser recomendadas alterações na forma de
operação e na configuração das embarcações no sentido de minimizar os riscos
de colisão com tartarugas e outros organismos marinhos.
Apesar desses recentes esforços no sentido de compilar e avaliar os casos
de colisão com a fauna marinha, ainda são escassos os estudos direcionados à
compreensão desse impacto mundialmente (WORK et. al., 2010). No Brasil, tais
informações ainda não são compiladas de forma sistemática, o que dificulta tanto
a quantificação dos casos de colisão, quanto a avaliação de seus efeitos e
consequências em nível populacional.
Greig et. al., (2001), no entanto, já ponderavam a influência da intensificação
do tráfego marítimo e da colisão com embarcações de pesca sobre o aumento do
número de encalhes de baleias-francas no litoral sul do Brasil. Mais
recentemente, casos pontuais de colisão têm sido documentados no país.
Camargo & Bellini (2007), por exemplo, documentaram evidências de colisão com
embarcação em um golfinho-rotador no arquipélago de Fernando de Noronha. Tal
caso de colisão, pela primeira vez relatado para esta espécie, evidencia uma
perturbação potencialmente causada por atividades turísticas. De forma similar,
Marcondes & Engel (2008) reportaram três casos confirmados de colisão com
jubartes, entre 1999 e 2005, na região do Banco de Abrolhos, Caravelas e Ilha de
Itaparica. Nesse trabalho, os autores reforçam que as colisões entre baleias e
embarcações geralmente ocorrem em águas costeiras e em locais de
concentração desses organismos para fins de forrageamento ou reprodução.
Os registros de colisão com tartarugas marinhas no Brasil são igualmente
escassos. A literatura existente reconhece esta ação como uma potencial fonte de
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ameaça a tais organismos, mas ainda carece de uma compilação e
sistematização desse tipo de informação.
Conforme apresentado no aspecto ambiental desse impacto, haverá uma
intensificação no trânsito das embarcações de apoio.
Este impacto foi classificado como sendo potencial, negativo, incidência
direta. Como este impacto está relacionado com as bases de apoio portuárias, foi
classificado como regional. A duração desse impacto pode ser classificada como
imediata e é temporário. Apesar do atributo permanência estar diretamente
ligado ao tempo de duração, este impacto foi classificado como irreversível, visto
que se está analisando o pior cenário que seria a morte do indivíduo. Este
impacto afeta UCs devido ao transito de embarcações de apoio em águas
costeiras. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma
elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton
na fase de instalação (Perturbação no nécton pela geração de ruído).
Este impacto também atua de forma sinérgica, pois na área há o trânsito dos
demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra e das demais embarcações e navios transitando na área de
influência o que potencializa, tanto espacial como temporalmente os impactos
cumulativos sobre este fator ambiental, especialmente em águas costeiras e nas
proximidades de áreas portuárias, onde o trânsito de embarcações é mais
intenso.
Considerando o exposto acima, a magnitude do impacto foi definida como
média. Finalmente, define-se o impacto como de grande importância.
O Quadro II.6.1.4.2.2-4 consolida os atritubos deste impacto para a fase de
instalação.
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Quadro II.6.1.4.2.2-4 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela colisão de
embarcações de apoio em trânsito - Fase de instalação.
Impacto I16

Perturbação no nécton pela
colisão de embarcações de apoio
em trânsito

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Frequência

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
As duas medidas para este impacto são classificadas como de controle e
monitoramento e consistem em registrar a ocorrência e realizar a necropsia das
carcaças de aves, quelônios e mamíferos marinhos (cetáceos e pinípedes) que
ocorrem entre Laguna/SC e Saquarema/RJ com o objetivo de avaliar a
interferência da atividade de produção e escoamento de petróleo e gás com
esses animais. Também serão realizadas campanhas semestrais de avistagem
aérea e embarcada de cetáceos em área costeira e oceânica compreendida entre
Florianópolis/SC a Arraial do Cabo/RJ para registro das espécies de que ocorrem
na Bacia de Santos, a sazonalidade e distribuição das ocorrências.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o nº
de aves, quelônios e mamíferos marinhos que morrem em decorrência de colisão
com embarcações de apoio e avaliar se ocorre alteração da área de vida das
espécies de cetáceos na Bacia de Santos.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.

I17 – In tro d u ç ã o e /o u d is s e m in a ç ã o d e e s p é c ie s e xó tic a s in va s o ra s n a
c o m u n id a d e b e n tô n ic a c o s te ira via tra n s p o rte d o s FP S Os

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Transporte dos FPSOs.
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica costeira possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A importação dos cascos para a costa brasileira, pode contribuir para a
introdução de espécies exóticas invasoras (EEI) na comunidade bentônica
costeira.
A permanência temporária de cascos de FPSOs em áreas costeiras com
presença de espécies exóticas invasoras (EEI), para integração de módulos ou
para outras finalidades, também pode ocasionar risco de disseminação dessas
EEI, caso haja a movimentação destes cascos entre biorregiões.
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Descrição do Impacto Ambiental:
As espécies exóticas ou alóctones são organismos que foram introduzidos
em ambientes fora de sua área de distribuição original, de forma acidental ou
proposital (LOPES et. al., 2009). Um dos vetores possíveis de transporte e
dispersão de espécies marinhas são os navios e plataformas, através de
organismos que se encontram incrustados no casco do FPSO, assim como
através do descarte de água de lastro (CARLTON, 2001).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, as espécies
exóticas podem ser enquadradas, como: contidas, detectadas em ambiente
natural, estabelecidas e invasoras. Dentre as citadas, as consideradas invasoras
tem capacidade de interferir na sobrevivência de outras espécies sendo, portanto,
o enfoque da avaliação deste impacto. No ambiente marinho, as duas espécies
de coral-sol (Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) são consideradas
hoje, no Brasil, espécies alvo, para as quais vêm sendo discutidas medidas de
monitoramento e controle pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) e IBAMA.
Mesmo que haja o registro da ocorrência de espécies exóticas, isto não
significa que tenha ocorrido a “introdução” das mesmas numa determinada
região/área. Para uma espécie ser considerada introduzida em uma determinada
região/área ela tem que superar diversas dificuldades e estabelecer seu ciclo de
vida completo no novo ambiente, ou seja, superar as etapas abaixo descritas,
segundo Miller et. al., (2002):
• Os organismos de uma determinada espécie têm que ser transportados,
por meio de incrustação de embarcações e equipamentos ou em água de
lastro de embarcações, e sobreviverem à viagem;
• Ao chegar a uma determinada região/área os organismos devem estar em
condições saudáveis para sobreviverem às “novas condições ambientais”;
• Ao sobreviverem, os organismos de uma determinada espécie têm que
• conseguir se reproduzirem nas “novas condições ambientais”, gerando
proles capazes de também sobreviverem nas mesmas condições;
• As proles geradas têm que garantir um número mínimo de indivíduos
• capazes de estabelecerem uma nova população de descentes férteis;
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• A nova população tem que sobreviver às “condições abióticas e bióticas” do
novo ambiente, incluindo as interações com as populações nativas.
Assim, somente após a superação de todas as etapas acima é que uma
determinada espécie pode ser considerada introduzida em uma região/área.
A prática internacional mostra que a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)
aplicada em estudos ambientais classifica quaisquer impactos como “potenciais”,
indicando a incerteza/probabilidade de sua ocorrência, considerando que são
possibilidades/hipóteses (mais ou menos incertas) identificadas de maneira
preditiva e passíveis de serem observadas ou não na implantação e execução de
uma atividade antrópica (http://www.iaia.org/).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, em ambientes
marinhos, há controvérsias sobre a possível redução da biodiversidade em função
da introdução de espécies exóticas. Briggs (2007), por exemplo, argumenta que a
diversidade de uma comunidade marinha parece ser amplamente dependente de
invasões contínuas de fontes regionais ou mais distantes e, que não existe
nenhum caso confirmado de extinção causada por espécies invasoras neste
ambiente, o que sugere que os impactos têm sido superestimados.

Ainda

Chapman (2016) postula que “espécies invasoras são uma realidade histórica,
não recente; invasões estão ocorrendo e continuarão a ocorrer devido à mudança
do clima e que o foco das ações de gestão deve ser a manutenção dos serviços
ecossistêmicos”.
O aspecto ambiental “movimentação de FPSOs” pode ocorrer em três
etapas:
a) Importação de cascos flutuando provenientes do exterior (água de lastro).
b) Importação de cascos flutuando provenientes do exterior (bioincrustação).
c) Movimentação dos cascos entre bioregiões na área costeira caso seja
necessário (bioincrustação).
No referente ao descarte da água de lastro (etapa a), conforme descrito no
subitem II.2.4.2, com o objetivo de evitar a introdução de espécies exóticas, caso
o FPSO seja transportado para a região costeira em Águas Juriisdicionais
Brasileiras (AJB), devem ser seguidas medidas determinadas pela IMO 2 e
2

A convenção da água de lastro da IMO, apesar de não ter entrado em vigor no Brasil, teve
os efeitos do Anexo I incorporados pela NORMAM 20/2014.
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NORMAM 20/2014. Considera-se, portanto, que este impacto provocado pelo
descarte de água de lastro pelo FPSO é insignificante, visto que a troca de água
de lastro (diluição progressiva) ocorrerá aos poucos durante o percurso.
Em relação à introdução e/ou disseminação de EEI, por meio da comunidade
incrustada nos cascos de FPSOs provenientes do exterior ou caso tenha havido
incrustação de EEI quando da permanência de cascos em áreas que já
apresentem estes organismos (etapas b e c), não é esperada contaminação dos
cascos visto as medidas de prevenção que serão descritas a seguir. Pelo fato da
probabilidade de ocorrência deste impacto ser remotaé considerado, portanto,
potencial.
Além de potencial, este impacto é classificado como negativo e de
incidência direta, considerando o poder competidor de EEI com espécies nativas.
Em que pese à incerteza e a baixa probabilidade de uma espécie exótica ser
introduzida de forma bem sucedida e se tornar invasora, o impacto ambiental
aconteceria em fase posterior ao aspecto ambiental e em intervalo imprevisível.
A abrangência, considerando que a comunidade a ser afetada é a comunidade
bentônica costeria do local de destino, é considerada local. As implicações
biológicas seriam de longa duração, de caráter permanente, permanecendo até
a desativação do Projeto, podendo ser irreversíveis.
O presente impacto foi definido como cumulativo, considerando a existência
de outros impactos associados sobre a comunidade bentônica costeria, e indutor
pelo impacto de “Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras
via trânsito de embarcações de apoio”, nas demais fases de instalação, operação
e desinstalação, a depender das áreas costerias previstas para utilização do
decorrer deste empreendimento.
Assim, este impacto também atua de forma sinérgica com o impacto de
“Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras via trânsito de
embarcações de apoio”, potencializando seus efeitos sobre a comunidade
bentônica costeira.
Existe a possibilidade de haver inerferências em Unidades de Conservação –
UCs, visto que a movimentação de cascos de FPSO, caso estejam incrustados
com EEI pode induzir à disseminação nas UC próximas à rota de navegação ou
nas áreas de permanência. A identificação das UCs afetadas, bem como a
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descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Vale ressaltar que não é esperada contaminação dos cascos dos FPSOs,
visto as medidas de prevenção que serão descritas a seguir
Como a alteração no fator ambiental tem potencial de ser no nível de
estruturas e funções, este impacto foi classificado como de alta magnitude.
Considerando a alta sensibilidade do fator ambiental, este impacto foi
classificado como sendo de grande importância.
Desta maneira, o Quadro II.6.1.4.2.2-5 classifica este impacto.

Quadro II.6.1.4.2.2-5 – Classificação do impacto Introdução e/ou Disseminação de
espécies exóticas invasoras na comunidade bentônica costeira
via movimentação dos FPSOs.
Impacto I17

Introdução e/ou disseminação de
espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica costeira
via transporte dos FPSOs

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Local

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Frequência

NA

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Como o aspecto ambiental “movimentação de FPSOs” pode ocorrer em três
etapas, avaliaremos as Medidas Associadas para cada uma delas:
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a) Importação de cascos flutuando provenientes do exterior (água de
lastro)
Nesta etapa, conforme descrito anteriormente, o FPSO, em atendimento á
NORMAN 20, promoverá a troca de água de lastro enquanto navegar para o
Brasil. Portanto, o risco associado à introdução de organismos ou larvas viáveis
via água de lastro é minimizado ao máximo.
b) Importação

de

cascos

flutuando

provenientes

do

exterior

(bioincrustação)
Todos os cascos construídos fora do Brasil atendem a três recomendações
de projeto:
• Pintura com tinta anti-incrustante no dique seco. Apesar dos FPSOs
operarem por longo tempo na mesma locação, o que, a princípio, não
demandaria a necessidade de incluir demão de tinta-anti-incrustante no
esquema de tintas pelo qual passa a pintura, a PETROBRAS, a fim de
minimizar o risco de incrustação de espécies exóticas originais das áreas
de construção, orienta para que a pintura seja feita e que o tempo de
pemanência nas águas de origem seja minimizado antes da viagem para o
Brasil;
• Limpezas regulares do casco e de áreas nicho enquanto o casco
permanecer flutuando na área de origem. O objetivo desta medida é
eliminar a microincrustação (biofilme) formada a fim de dificultar a
incrustação de macroorganismos;
• Limpeza da macroincrustação, caso existente, antes da saída da área de
origem. Caso a limpeza regular do biofilme não possa acontecer, orienta-se
que seja feita limpeza do casco e das áreas nicho utilizando técnicas
manuais e mecânicas, respeitando a regulametação ambiental quanto à
limpeza in situ vigentes na área e minimizando o dano no esquema de
pintura da unidade.
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c) Movimentação dos cascos entre bioregiões na área costeira caso seja
necessário (bioincrustação).
Conforme mencionadao anteriormente, há casos em que os cascos de FPSOs
são movimentados entre estaleiros a fim de finalizarem a integração dos módulos.
Se a área de origem apresentar EEI e, caso o FPSO permaneça lá por longo
período, há possibilidade de que haja incrustação dessas espécies em seu caso.
Neste caso, como medida mitigadora serão evitadas essas movimentações para
áreaas sem registro de presença dessas espécies alvo (T. coccinea e T.
tagusensis). De qualquer forma será feita inspeção dos cascos antes de suas
saídas seja para outras áreas ou para a área definitiva de produção.
Como

medidas

adicionais,

independentemente

dos

processo

de

licenciamento, a PETROBRAS já atua em diversas áreas para aumentar o
conhecimento relacioado à bioinvasão marinha no país. A saber:
Participação em congressos e em grupos técnicos internacionais
O setor de petróleo e gás tem participado, recentemente, de discussões
internas e com outros setores, relativas à bioinvasão marinha por bioincrustação.
A incorporação de ações práticas pelas empresas está condicionada às
regulamentações dos diversos países onde atuam e ao alinhamento com as boas
práticas internacionais. Porém, é consenso que ainda não existem alternativas
tecnológicas no mercado para prevenir e mitigar a bioincrustação.
No mundo, apenas a Austrália e a Nova Zelândia têm regulamentações de
biossegurança nacionais que abordam esse assunto, sendo que na Nova
Zelândia a diretiva, implantada em 2014, impôs para o país um período de quatro
anos de adaptação antes de se tornar efetivamente mandatória.
Salienta-se que, somente no Brasil, até o momento, há severas e crescentes
restrições associadas à ocorrência de espécies exóticas invasoras, principalmente
o coral-sol. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, há uma clareza das regras a
serem adotadas pelo setor, o que minimiza a insegurança jurídica e permite a
adoção de práticas já validadas pelas autoridades.
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O Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia Marinha (The Institute of
Marine Engineering, Science and Technology – IMarEST) instituiu, no mesmo
ano, um Grupo de Especialistas de Gerenciamento de Bioincrustação (Biofouling
Management Expert Group - BMEG) que é multisetorial e congrega a participação
de algumas empresas do setor de O&G. A PETROBRAS é membro deste grupo
técnico.
Além

disso,

o

Grupo

de

Trabalho

de

Biodiversidade

e

Serviços

Ecossistêmicos (Biodiversity Ecosystem Services Working Group – BESWG) da
Associação

Internacional

de

Petróleo

para

a

Conservação

Ambiental

(International Petroleum Environmental Conservation Association – IPIECA), que
conta com a participação da PETROBRAS, elaborou em 2010, o documento
recomendatório “Guia para Prevenção e Gerenciamento – Espécies Exóticas
Invasoras e a Indústria de Óleo e Gás” (Alien invasive species and the oil and gas
industry - guidance for prevention and management). Da mesma forma que para
as orientações da Organização Marítima Internacional (International Maritime
Association – IMO), ainda não há registros de sua aplicação por parte de
membros da indústria de petróleo e gás.
A criação dos grupos supracitados, assim como a publicação da IPIECA,
refletem o caráter emergente, multisetorial e transfronteiriço da temática e indicam
que é fundamental o engajamento do setor produtivo, de transporte marítimo em
geral, juntamente com os governos, para construir um conjunto de medidas de
aplicação operacionalmente viáveis para gerenciamento da introdução de
espécies exóticas invasoras por bioincrustação.
Apoio ao Ministério de Minas e Energia – MME nas discussões da
Organização Marítima Internacional (IMO)
A PETROBRAS, como convidada do Ministério de Minas e Energia – MME,
vem apoiando, desde 1996, a atuação do Brasil nas discussões da IMO sobre
bioinvasão, em alinhamento com as estratégias definidas pela Coordenação
Interministerial para Assuntos da IMO (CCA-IMO), mais especificamente nas
convenções de água de lastro e de sistemas anti-incrustantes.
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diversas

áreas

da

companhia

vêm

fornecendo

embasamentos técnicos para a elaboração dos posicionamentos do país, visando
o aprimoramento dos instrumentos reguladores internacionais.
Especificamente, o tema bioinvasão por bioincrustação vem sendo debatido
no Subcomitê de Granéis Líquidos e Gases (Sub-committee on Bulk Liquids and
Gases - BLG) da IMO, desde 2007, quando foi criado um Grupo de
Correspondência sobre Bioincrustação (Biofouling Correspondence Group).
A participação da PETROBRAS vem sendo considerada relevante para o
alcance dos resultados esperados pelo MME, na busca de uma solução e/ou
alternativas consensadas.
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Centro de Pesquisas
da PETROBRAS (CENPES)
Diante das expressivas lacunas de conhecimento sobre bioinvasão marinha,
a PETROBRAS vem fomentando a condução de pesquisas para o aumento do
conhecimento da bioincrustação e seus aspectos técnico-científicos.
Assim, o Centro de Pesquisas da PETROBRAS – CENPES, desenvolve um
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, intitulado “Redução dos Riscos
da Bioinvasão” (RISBIO), visando:
• Desenvolver diagnósticos ambientais relacionados à presença de espécies
exóticas/invasoras em áreas de interesse da PETROBRAS.
• Estabelecer base de informações sobre a situação das instalações e
equipamentos para auxílio na tomada de decisão.
• Desenvolver pesquisas para o aumento do conhecimento científico (limites
fisiológicos, caracterização genética, interações ecológicas, dispersão
larval) sobre espécies exóticas/invasoras de interesse.
• Desenvolver pesquisas e tecnologias para prevenção e controle da
bioincrustação em instalações e equipamentos.
• Desenvolver/aprimorar ferramentas de análise de risco e de condução de
avaliações em cenários de interesse.
• Identificar tecnologias de mercado para remoção segura de bioincrustação.
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O escopo do RISBIO contempla os seguintes projetos:
A) Gestão e Controle de Bioinvasão por Bioincrustação (GEBIO)
Foi firmado um Termo de Cooperação (TC) científica-tecnológica, em
dezembro de 2013, no valor de R$ 3,5 milhões, para a condução de pesquisas
específicas sobre alguns aspectos da bioincrustação, entre o CENPES e a
Divisão de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, que apresenta reconhecida experiência
nacional e internacional em suas pesquisas sobre bioincrustação.
O objetivo geral desta cooperação, intitulada “Projeto para Gestão e Controle
de Informações sobre Bioincrustação (GEBIO)”, com duração até dezembro de
2016, é a sistematização de informações em um banco de dados sobre espécies
de organismos incrustantes em substratos naturais e artificiais da costa brasileira,
respaldado por uma coleção científica dos organismos incrustantes e de espécies
invasoras.
As atividades deste Projeto são:
• Desenvolvimento de Banco de Dados “Espécies Incrustantes da Costa
Brasileira”.
• Estabelecimento de coleção científica de espécies incrustantes.
• Monitoramento e controle de espécies invasoras.
• Desenvolvimento de metodologia de análise de risco à bioinvasão.
• Avaliação de relatórios e documentos na área de bioincrustação.
• Disseminação do conhecimento e capacitação.
B) Programa de Avaliação e Pesquisa do Coral-Sol na Baía de Todos
os Santos
Visando atender à recomendação de “estabelecer parcerias com a UFBA e a
PROMAR para desenvolver um programa de pesquisa” na Baia de Todos os
Santos, BA, em função do deslocamento da plataforma P-27 para a enseada do
Rio Paraguaçu-BA, a PETROBRAS estabeleceu o “Programa de Avaliação e
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Pesquisa do coral-sol na Baía de Todos os Santos” (Programa Coral-sol BTS),
cujo escopo está detalhado abaixo.
O Programa Coral-sol BTS terá um custo de R$ 22,9 milhões e duração total
de quatro anos a partir da assinatura dos instrumentos contratuais com as
instituições colaboradoras.
Espera-se, ao final do programa, alcançar um patamar de conhecimento
sobre o coral-sol e suas interações com o ecossistema que permita compreender
seu potencial invasor e, caso necessário, identificar medidas de gerenciamento de
risco e controle desse organismo para a região da BTS, passíveis de adoção em
outros locais da costa brasileira.
O objetivo geral do Programa Coral-sol BTS é implementar um conjunto de
projetos para avaliar a distribuição atual de Tubastraea spp. (coral-sol) na BTS,
monitorar a evolução da sua ocorrência ao longo do tempo, ampliar e disseminar
o conhecimento sobre os aspectos biológicos, ecológicos e fauna associada a
esses organismos, e promover iniciativas de inclusão social em comunidades de
pescadores, além de testar um protótipo de tecnologia de eliminação dos
organismos incrustados em equipamentos ou estruturas submersas.
Seus objetivos específicos são:
• Mapear e monitorar presença de Tubastraea spp. na BTS.
• Compreender o padrão reprodutivo e de desenvolvimento de Tubastraea
spp. na BTS.
• Descrever a fauna associada à Tubastraea spp. verificando a existência de
outros possíveis organismos exóticos.
• Avaliar a influência de Tubastraea spp. no recrutamento de espécies de
corais e esponjas nativas locais.
• Avaliar o possível impacto provocado por Tubastraea spp. sobre a
biodiversidade local.
• Avaliar possíveis rotas e padrões de dispersão de larvas de Tubastraea
spp. através da integração de dados geológicos/oceanográficos e
biológicos/ecológicos.
• Desenvolver equipamentos para o monitoramento remoto da dispersão
larval de Tubastraea spp.
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• Testar protótipo para eliminação de organismos incrustados em estruturas
e equipamentos submerses.
• Desenvolver ações de Educação Ambiental em comunidades de seis
municípios localizados ao longo da BTS.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para incorporação em projetos de cunho científico.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para desenvolvimento do Turismo Ecológico em áreas
selecionadas da BTS.
O Quadro II.6.1.4.2.2-6 sumariza a medida e o grau de eficácia.

Quadro II.6.1.4.2.2-6 – Qualificação da eficiência da medida para o impacto Introdução
e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica costeira via movimentação dos FPSOs.
Impacto I17

Tipologia de
medida
Mitigadora
Preventiva
Mitigadora
Preventiva

Introdução e/ou
Disseminação de
espécies exóticas
invasoras na
comunidade bentônica
costeira via
movimentação dos
FPSOs

Mitigadora
Preventiva

Monitoramento

Outras

Grau de eficácia
da medida

Descrição
Pintura com tinta anti-incrustante dos
cascos das FPSOs em construção fora
do país
Limpeza dos cascos dos FPSOs
construídos fora do país, antes da
navegação para o Brasil
Evitar movimentar cascos de FPSOs
que tenham permanecido longo tempo
em áreas com presença comprovada
de EEI
Inspecionr cascos de FPSOs que
tenham permanecido longo tempo em
áreas com presença comprovada de
EEI antes de ua movimentação, com
foco em espécies alvo
Partiipação em congressos e grupos
técnicos internacionais
Apoio ao MME nas discussões da IMO
Projetos de P&D do CENPES

Alta

Alta

Alto

Médio

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Dentre os aspectos previstos nas diretrizes da IMO, a PETROBRAS informa
que implementará sistemas antiincrustantes nas embarcações de apoio,
compreendendo sistemas de prevenção de crescimento marinho nas tubulações e
caixas de mar, a aplicação de tintas antiincrustantes livres de estanho e de alta
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performance nos cascos, além da realização de inspeções e docagens periódicas,
conforme estabelecido pela Autoridade Marítima em suas NORMAMs aplicáveis
(NORMAM-01/DPC e NORMAM-23/DPC). Salienta-se que PETROBRAS já exige
existência de "casco limpo" nas embarcações de apoio, o que é verificado na
inspeção inicial das embarcações.
Considerando que tais medidas acima expostas asseguram a minimização do
risco de bioinvasão por bioincrustação oriundos das atividades das embarcações,
entendemos ser razoável que possam ser classificadas como de alta eficácia.
A partir destas medidas, propõe-se os seguintes parâmetros, com respectivos
indicadores:
• Relatório de pintura com tinta anti-incrustante (indicador: pintura atendendo
à NORMAN 23 realizada).
• Relatório de limpezas executadas, quando pertinente (indicador: número de
limpezas periódicas realizadas).
• Relatório de movimentação do casco durante a fase de planejamento
(indicador: registro de movimentações).
• Relatório de inspeções realizadas (indicador: número de inspeções
realizadas na fase de planejamento).
As “Diretrizes para o Controle e Gestão de Bioincrustação de Navios para
Minimizar a Introdução de Espécies Exóticas Invasoras” tem caráter de aplicação
voluntária pelos diversos países estando ainda em processo de avaliação da
viabilidade operacional de sua implementação e dos impactos na indústria naval e
de infraestrutura associada como um todo.
Como qualquer outra normativa da IMO, a Marinha do Brasil avalia a
pertinência de sua internalização e, caso positivo, emite normas da autoridade
marítima aplicáveis a todos os setores navais.
Não cabe, portanto, a uma única empresa adotar integralmente normas
internacionais para a navegação, especialmente, em se tratando de um
documento cuja viabilidade de implementação está em estudo, conforme já
exposto.
A PETROBRAS participa ativamente das discussões junto à IMO contribuindo
para que, no futuro, quando tais diretrizes venham a se tornar mandatórias, seu
conteúdo seja de alta qualidade técnica.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
No Brasil, o regramento legal para gestão de água e lastro está consolidado
na Norma da Marinha – NORMAM-20, matéria sob responsabilidade da Capitania
dos Portos. Essa norma estabelece que todos os navios devem realizar a troca da
água de lastro em alto mar antes de entrar em um porto brasileiro, procedimento
que deve ser informado à ANVISA e à Capitania dos Portos, seguindo os mesmos
parâmetros estabelecidos pela IMO.
Quanto à bioincrustação, destaca-se a NORMAN-23 que trata do controle de
sistemas antiincrustantes em embarcações, a qual manteve o banimento do uso
do TBT (Tributil estanho) na composição das tintas anti-incrustantes.
Para todos os FPSOs, inclusive os novos, vindos de fora do Brasil, para os
navios de offloading, bem como embarcações de apoio, serão implementadas as
medidas regidas internacionalmente pela IMO e MARPOL, e adotados os
regramentos legais vigentes no Brasil (NORMAM 20).

I18 – In tro d u ç ã o e /o u d is s e m in a ç ã o d e e s p é c ie s e xó tic a s in va s o ra s via
trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e a p o io

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Trânsito de embarcações de apoio
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica costeira possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante as fases de instalação, operação e desativação das instalações do
Etapa 3, as embarcações de apoio, representam um vetor potencial de introdução
de espécies marinhas exóticas.
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Na fase de instalação, serão utilizadas embarcações de apoio (AHTS, PLSV,
RSV, DSV e Pipe Carrier) já constantes na relação de barcos que atendem às
unidades da Bacia de Santos. Caso essas embarcações fossem incrustadas com
EEI, há possibilidade de que, durante o trânsito, aproximando-se de áreas
costeiras, possa haver a disseminação de larvas ou indivíduos na comunidade
bentônica costeira.
Descrição do Impacto Ambiental:
As espécies exóticas ou alóctones são organismos que foram introduzidos
em ambientes fora de sua área de distribuição original, de forma acidental ou
proposital (LOPES et. al., 2009). Um dos vetores possíveis de transporte e
dispersão de espécies marinhas são os navios e plataformas, através de
organismos que se encontram incrustados no casco do FPSO, assim como
através do descarte de água de lastro (CARLTON, 2001).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, as espécies
exóticas podem ser enquadradas, como: contidas, detectadas em ambiente
natural, estabelecidas e invasoras. Dentre as citadas, as consideradas invasoras
tem capacidade de interferir na sobrevivência de outras espécies sendo, portanto,
o enfoque da avaliação deste impacto. No ambiente marinho, as duas espécies
de coral-sol (Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) são consideradas
hoje, no Brasil, espécies alvo, para as quais vêm sendo discutidas medidas de
monitoramento e controle pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) e IBAMA.
Mesmo que haja o registro da ocorrência de espécies exóticas, isto não
significa que tenha ocorrido a “introdução” das mesmas numa determinada
região/área. Para uma espécie ser considerada introduzida em uma determinada
região/área ela tem que superar diversas dificuldades e estabelecer seu ciclo de
vida completo no novo ambiente, ou seja, superar as etapas abaixo descritas,
segundo Miller et. al., (2002):
• Os organismos de uma determinada espécie têm que ser transportados,
por meio de incrustação de embarcações e equipamentos ou em água de
lastro de embarcações, e sobreviverem à viagem.
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• Ao chegar a uma determinada região/área os organismos devem estar em
condições saudáveis para sobreviverem às “novas condições ambientais”.
• Ao sobreviverem, os organismos de uma determinada espécie têm que
conseguir se reproduzirem nas “novas condições ambientais”, gerando
proles capazes de também sobreviverem nas mesmas condições.
• As proles geradas têm que garantir um número mínimo de indivíduos
capazes de estabelecerem uma nova população de descentes férteis;
• A nova população tem que sobreviver às “condições abióticas e bióticas” do
novo ambiente, incluindo as interações com as populações nativas.
Assim, somente após a superação de todas as etapas acima é que uma
determinada espécie pode ser considerada introduzida em uma região/área.
A prática internacional mostra que a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)
aplicada em estudos ambientais classifica quaisquer impactos como “potenciais”,
indicando a incerteza/probabilidade de sua ocorrência, considerando que são
possibilidades/hipóteses (mais ou menos incertas) identificadas de maneira
preditiva e passíveis de serem observadas ou não na implantação e execução de
uma atividade antrópica.
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, em ambientes
marinhos, há controvérsias sobre a possível redução da biodiversidade em função
da introdução de espécies exóticas. Briggs (2007), por exemplo, argumenta que a
diversidade de uma comunidade marinha parece ser amplamente dependente de
invasões contínuas de fontes regionais ou mais distantes e, que não existe
nenhum caso confirmado de extinção causada por espécies invasoras neste
ambiente, o que sugere que os impactos têm sido superestimados. Ainda
Chapman (2016) postula que “espécies invasoras são uma realidade histórica,
não recente; invasões estão ocorrendo e continuarão a ocorrer devido à mudança
do clima e que o foco das ações de gestão deve ser a manutenção dos serviços
ecossistêmicos”.
Em relação à água de lastro, as embarcações de apoio dificilmente
necessitam lastrear em águas costeiras, por diversas razões: as embarcações
geralmente

saem

carregadas

dos

portos

de origem

com

suprimentos,

equipamentos, consumíveis, etc., para os FPSOs, podendo ou não ser lastreadas
em seu retorno do local da atividade. Assim, como este lastreamento ocorre em
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águas oligotróficas, a chance de dispersão de larvas de espécies marinhas
exóticas é baixa.
Adicionalmente,

todas

as

embarcações

provenientes

do

exterior

(principalmente aqueles não pertencentes à relação de barcos da empresa), que
raramente atende o empreendimento na fase de instalação, devem seguir a
NORMAM 20/2014, que incorpora medidas da IMO.
Considerando que as embarcações de apoio representam um vetor potencial
de introdução e/ou disseminação de espécies marinhas exóticas, tal impacto pode
ser classificado como potencial.
Este impacto é, portanto, classificado como negativo e de incidência direta
considerando a introdução e/ou dispersão de espécies exóticas via trânsito de
embarcações de apoio.
Na análise da utilização pelas embarcações das bases de apoio, foi
observado que a rota prioritária se dará entre o complexo portuário do Rio de
Janeiro-RJ e Niterói-RJ para o PPSBS. Assim, a abrangência pode ser
considerada regional.
Apesar da incerteza e baixa probabilidade de uma espécie exótica ser
introduzida de forma bem sucedida e se tornar invasora, o impacto ambiental
seria posterior ao aspecto ambiental. As implicações biológicas seriam de longa
duração, de caráter permanente, podendo ser irreversíveis.
O presente impacto foi definido como cumulativo, indutor e induzido pelo
impacto “Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica em função da presença dos FPSOs na Área do Pólo PréSal da Bacia de Santos” considerando a existência de outros impactos associados
sobre a comunidade bentônica incrustada.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
podem ocorrer não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em
todos os demais empreendimentos operando concomitante no Polo Pré-Sal
(Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes
efeitos cumulativos sobre a comunidade bentônica incrustada.
Assim, este impacto também atua de forma sinérgica uma vez que o
aumento do número de embarcações potencializa este impacto. Como a alteração
no fator ambiental teria potencial de ser no nível de estruturas e funções, podendo
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comprometer as comunidades bióticas marinhas associadas, este impacto foi
classificado como de alta magnitude. Considerando a alta sensibilidade do fator
ambiental, este impacto foi classificado como sendo de grande importância.
Com relação ao descarte de água de lastro não são esperadas interferências
em Unidades de Conservação – UCs, visto que é proibida a descarga de água de
lastro em áreas ecologicamente sensíveis e em UCs, de acordo com a NORMAM
20/2014. Da mesma forma, mesmo que haja incrustação dos cascos,
considerando o trânsito entre a áreas do Pólo Pré-sal e Baía de Guanabara, há
baixa probabilidade de que haja disseminação em áreas consolidadas de fundo
visto as medidas de prevenção que serão descritas a seguir na fase de operação.
Por outro lado, caso sejam usadas embarcações provenientes do exterior e,
caso tenham EEI incrustadas no casco, pode haver a disseminação em áreas de
UC. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
O Quadro II.6.1.4.2.2-7 apresenta os atributos deste impacto ambiental.

Quadro II.6.1.4.2.2-7 – Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras
via trânsito de embarcações de apoio
Impacto I18

Introdução e/ou disseminação de
espécies exóticas invasoras via
trânsito de embarcações de apoio

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Frequência

NA

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande
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Medidas Associadas:
Para embarcações estrangeiras a serem utilizadas
Caso sejam utilizadas embarcações estrangeiras, os contratos contarão com
cláusulas estabelecendo que as embarcações saiam de seus portos de origem
com “casco limpo” (apenas com presença de microincrustação), de acordo com
as recomendações da IMO.
Para embarcações pertencentes à relação de barcos de apoio da
empresa
Estas embarcações necessariamente passam por docagem em dique seco,
obrigatória a cada cinco anos. Nesta ocasião os cascos são raspados e
repintados com esquema de pintura que contempla a aplicação de tintas antiincrustantes livres de TBT, em atendimento á NORMAN 23.
Participação em congressos e em grupos técnicos internacionais
O setor de petróleo e gás tem participado, recentemente, de discussões
internas e com outros setores, relativas à bioinvasão marinha por bioincrustação.
A incorporação de ações práticas pelas empresas está condicionada às
regulamentações dos diversos países onde atuam e ao alinhamento com as boas
práticas internacionais. Porém, é consenso que ainda não existem alternativas
tecnológicas no mercado para prevenir e mitigar a bioincrustação.
No mundo, apenas a Austrália e a Nova Zelândia têm regulamentações de
biossegurança nacionais que abordam esse assunto, sendo que na Nova
Zelândia a diretiva, implantada em 2014, impôs para o país um período de quatro
anos de adaptação antes de se tornar efetivamente mandatória.
Salienta-se que, somente no Brasil, até o momento, há severas e crescentes
restrições associadas à ocorrência de espécies exóticas invasoras, principalmente
o coral-sol. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, há uma clareza das regras a
serem adotadas pelo setor, o que minimiza a insegurança jurídica e permite a
adoção de práticas já validadas pelas autoridades.
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O Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia Marinha (The Institute of
Marine Engineering, Science and Technology – IMarEST) instituiu, no mesmo
ano, um Grupo de Especialistas de Gerenciamento de Bioincrustação (Biofouling
Management Expert Group - BMEG) que é multisetorial e congrega a participação
de algumas empresas do setor de O&G. A PETROBRAS é membro deste grupo
técnico.
Além

disso,

o

Grupo

de

Trabalho

de

Biodiversidade

e

Serviços

Ecossistêmicos (Biodiversity Ecosystem Services Working Group – BESWG) da
Associação

Internacional

de

Petróleo

para

a

Conservação

Ambiental

(International Petroleum Environmental Conservation Association – IPIECA), que
conta com a participação da PETROBRAS, elaborou em 2010, o documento
recomendatório “Guia para Prevenção e Gerenciamento – Espécies Exóticas
Invasoras e a Indústria de Óleo e Gás” (Alien invasive species and the oil and gas
industry - guidance for prevention and management). Da mesma forma que para
as orientações da Organização Marítima Internacional (International Maritime
Association – IMO), ainda não há registros de sua aplicação por parte de
membros da indústria de petróleo e gás.
A criação dos grupos supracitados, assim como a publicação da IPIECA,
refletem o caráter emergente, multisetorial e transfronteiriço da temática e indicam
que é fundamental o engajamento do setor produtivo, de transporte marítimo em
geral, juntamente com os governos, para construir um conjunto de medidas de
aplicação operacionalmente viáveis para gerenciamento da introdução de
espécies exóticas invasoras por bioincrustação.

Apoio ao Ministério de Minas e Energia – MME nas discussões da
Organização Marítima Internacional (IMO)
A PETROBRAS, como convidada do Ministério de Minas e Energia – MME,
vem apoiando, desde 1996, a atuação do Brasil nas discussões da IMO sobre
bioinvasão, em alinhamento com as estratégias definidas pela Coordenação
Interministerial para Assuntos da IMO (CCA-IMO), mais especificamente nas
convenções de água de lastro e de sistemas anti-incrustantes.
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diversas

áreas

da

companhia

vêm

fornecendo

embasamentos técnicos para a elaboração dos posicionamentos do país, visando
o aprimoramento dos instrumentos reguladores internacionais.
Especificamente, o tema bioinvasão por bioincrustação vem sendo debatido
no Subcomitê de Granéis Líquidos e Gases (Sub-committee on Bulk Liquids and
Gases - BLG) da IMO, desde 2007, quando foi criado um Grupo de
Correspondência sobre Bioincrustação (Biofouling Correspondence Group).
A participação da PETROBRAS vem sendo considerada relevante para o
alcance dos resultados esperados pelo MME, na busca de uma solução e/ou
alternativas consensadas.
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Centro de Pesquisas
da PETROBRAS (CENPES)
Diante das expressivas lacunas de conhecimento sobre bioinvasão marinha,
a PETROBRAS vem fomentando a condução de pesquisas para o aumento do
conhecimento da bioincrustação e seus aspectos técnico-científicos.
Assim, o Centro de Pesquisas da PETROBRAS – CENPES, desenvolve um
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, intitulado “Redução dos Riscos
da Bioinvasão” (RISBIO), visando:
• Desenvolver diagnósticos ambientais relacionados à presença de espécies
exóticas/invasoras em áreas de interesse da PETROBRAS.
• Estabelecer base de informações sobre a situação das instalações e
equipamentos para auxílio na tomada de decisão.
• Desenvolver pesquisas para o aumento do conhecimento científico (limites
fisiológicos, caracterização genética, interações ecológicas, dispersão
larval) sobre espécies exóticas/invasoras de interesse.
• Desenvolver pesquisas e tecnologias para prevenção e controle da
bioincrustação em instalações e equipamentos.
• Desenvolver/aprimorar ferramentas de análise de risco e de condução de
avaliações em cenários de interesse.
• Identificar tecnologias de mercado para remoção segura de bioincrustação.
O escopo do RISBIO contempla os seguintes projetos:

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
299/814

Gestão e Controle de Bioinvasão por Bioincrustação (GEBIO)
Foi firmado um Termo de Cooperação (TC) científica-tecnológica, em
dezembro de 2013, no valor de R$ 3,5 milhões, para a condução de pesquisas
específicas sobre alguns aspectos da bioincrustação, entre o CENPES e a
Divisão de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, que apresenta reconhecida experiência
nacional e internacional em suas pesquisas sobre bioincrustação.
O objetivo geral desta cooperação, intitulada “Projeto para Gestão e Controle
de Informações sobre Bioincrustação (GEBIO)”, com duração até dezembro de
2016, é a sistematização de informações em um banco de dados sobre espécies
de organismos incrustantes em substratos naturais e artificiais da costa brasileira,
respaldado por uma coleção científica dos organismos incrustantes e de espécies
invasoras.
As atividades deste Projeto são:
• Desenvolvimento de Banco de Dados “Espécies Incrustantes da Costa
Brasileira”.
• Estabelecimento de coleção científica de espécies incrustantes.
• Monitoramento e controle de espécies invasoras.
• Desenvolvimento de metodologia de análise de risco à bioinvasão.
• Avaliação de relatórios e documentos na área de bioincrustação.
• Disseminação do conhecimento e capacitação.

Programa de Avaliação e Pesquisa do Coral-Sol na Baía de Todos os
Santos
Visando atender à recomendação de “estabelecer parcerias com a UFBA e a
PROMAR para desenvolver um programa de pesquisa” na Baia de Todos os
Santos, BA, em função do deslocamento da plataforma P-27 para a enseada do
Rio Paraguaçu-BA, a PETROBRAS estabeleceu o “Programa de Avaliação e
Pesquisa do coral-sol na Baía de Todos os Santos” (Programa Coral-sol BTS),
cujo escopo está detalhado abaixo.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
300/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

O Programa Coral-sol BTS terá um custo de R$ 22,9 milhões e duração total
de quatro anos a partir da assinatura dos instrumentos contratuais com as
instituições colaboradoras.
Espera-se, ao final do programa, alcançar um patamar de conhecimento
sobre o coral-sol e suas interações com o ecossistema que permita compreender
seu potencial invasor e, caso necessário, identificar medidas de gerenciamento de
risco e controle desse organismo para a região da BTS, passíveis de adoção em
outros locais da costa brasileira.
O objetivo geral do Programa Coral-sol BTS é implementar um conjunto de
projetos para avaliar a distribuição atual de Tubastraea spp. (coral-sol) na BTS,
monitorar a evolução da sua ocorrência ao longo do tempo, ampliar e disseminar
o conhecimento sobre os aspectos biológicos, ecológicos e fauna associada a
esses organismos, e promover iniciativas de inclusão social em comunidades de
pescadores, além de testar um protótipo de tecnologia de eliminação dos
organismos incrustados em equipamentos ou estruturas submersas.
Seus objetivos específicos são:
• Mapear e monitorar presença de Tubastraea spp. na BTS.
• Compreender o padrão reprodutivo e de desenvolvimento de Tubastraea
spp. na BTS.
• Descrever a fauna associada à Tubastraea spp. verificando a existência de
outros possíveis organismos exóticos.
• Avaliar a influência de Tubastraea spp. no recrutamento de espécies de
corais e esponjas nativas locais.
• Avaliar o possível impacto provocado por Tubastraea spp. sobre a
biodiversidade local.
• Avaliar possíveis rotas e padrões de dispersão de larvas de Tubastraea
spp. através da integração de dados geológicos/oceanográficos e
biológicos/ecológicos.
• Desenvolver equipamentos para o monitoramento remoto da dispersão
larval de Tubastraea spp.
• Testar protótipo para eliminação de organismos incrustados em estruturas
e equipamentos submerses.
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• Desenvolver ações de Educação Ambiental em comunidades de seis
municípios localizados ao longo da BTS.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para incorporação em projetos de cunho científico.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para desenvolvimento do Turismo Ecológico em áreas
selecionadas da BTS.
O Quadro II.6.1.4.2.2-8 sumariza a medida e o grau de eficácia.

Quadro II.6.1.4.2.2-8 – Grau de eficácia da medida para o impacto Introdução e/ou
Disseminação de espécies exóticas invasoras via trânsito de
embarcações de apoio.
Impacto I8

Introdução e/ou
Disseminação de
espécies exóticas
invasoras via trânsito
de embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Mitigadora
Preventiva

Mitigadora
Preventiva

Outras

Grau de eficácia
da medida

Descrição
Exigência contratual para que
embarcações de apoio estrangeiras
eventualmente atuando nas fases de
instalação e desativação apresentam
casco limpo na saí dos pontos de
origem
Limpeza dos cascos das embarcações
do pool da empresa durante docagens
obrigatórias
Partiipação em congressos e grupos
técnicos internacionais
Apoio ao MME nas discussões da IMO
Projetos de P&D do CENPES

Alta

Alta

Média

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Considerando que tais medidas acima expostas asseguram a minimização do
risco de bioinvasão por bioincrustação oriundos do trânsito das embarcações de
apoio, entendemos ser razoável que possam ser classificadas como de alta
eficácia.
A partir destas medidas, propõe-se os seguintes parâmetros, com respectivos
indicadores:
• Solicitação de anuência para novas embarcações estrangeiras que venham
a atuar na área (indicador: registro de “casco limpo” ao deixar o porto de
origem).
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• Relatório de docagem (indicador: registro da limpeza e pintura do casco).
• Relatório de movimentação do casco durante a fase de planejamento
(indicador: registro de movimentações).
• Relatório de inspeções realizadas (indicador: número de inspeções
realizadas na fase de planejamento).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
No Brasil, o regramento legal para gestão de água e lastro está consolidado
na Norma da Marinha – NORMAM 20, matéria sob responsabilidade da Capitania
dos Portos. Essa norma estabelece que todos os navios devem realizar a troca da
água de lastro em alto mar antes de entrar em um porto brasileiro, procedimento
que deve ser informado à ANVISA e à Capitania dos Portos, seguindo os mesmos
parâmetros estabelecidos pela IMO.
Quanto à bioincrustação, destaca-se a NORMAN 23 que trata do controle de
sistemas antiincrustantes em embarcações, a qual manteve o banimento do uso
do TBT (Tributil estanho) na composição das tintas anti-incrustantes.
Para todos os FPSOs, inclusive os novos, vindos de fora do Brasil, para os
navios de offloading, bem como embarcações de apoio, serão implementadas as
medidas regidas internacionalmente pela IMO e MARPOL, e adotados os
regramentos legais vigentes no Brasil (NORMAM 20).
I19 – Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
costeira possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, a qualidade da água pode ser alterada nos
locais atingidos. Este impacto considera a área de fundeio, dentro da Baía de
Guanabara, ou as consequências se estendam a esta região.
Descrição do impacto:
O combustível no oceano sofre processos de intemperismo similar aos do
óleo, que afetam a qualidade da água. Embora o óleo e a água sejam usualmente
considerados não miscíveis, o petróleo bruto contém uma pequena porção
solúvel, referida como Fração Solúvel em Água – FSA, descrita por Kavanu
(1964) – e esta porção solúvel é maior quando se trata de combustíveis. Esta
fração solúvel é composta por partículas dispersas de óleo, hidrocarbonetos
dissolvidos e contaminantes solúveis, como os íons metálicos (KAUSS &
HUTCHINSON, 1975). Existem também compostos que não são hidrocarbonetos,
como os compostos polares que contêm nitrogênio, enxofre e oxigênio
(WESTLAKE, 1982). Destes, que contêm oxigênio, destacam-se os compostos
que incluem ésteres e cetonas, enquanto os que contêm nitrogênio incluem
pirimidina e quinolina (OBIRE, 1985).
Os componentes físicos encontrados na FSA de petróleo incluem íons que
podem alterar o pH, a Demanda química de Oxigênio (DQO), sólidos totais
dissolvidos e a condutividade elétrica do ambiente (EDEMA, 2006). Além disso,
podem ocorrer reduções na concentração de oxigênio dissolvido, associadas ao
aumento da demanda de oxigênio bioquímico para metabolizar hidrocarbonetos
de petróleo.
Para a fase de instalação, considera-se que acidentes com embarcações
de apoio podem ocorrer ao longo das rotas preferenciais, ocasionando vazamento
de combustível no oceano. Como combustíveis são mais voláteis que o óleo
bruto, espera-se que os vazamentos tenham extensões significativamente
inferiores ao descrito para acidentes que envolvem óleo durante a fase de

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
304/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

operação (Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de óleo
no mar).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível e/ou óleo no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água ocorrem de forma imediata.
Os vazamentos podem ter abrangência espacial regional, com duração imediata,
e permanência temporária. Após o acidente, o fator ambiental água costeira
tende a retornar as suas características originais sendo, portanto, um impacto
reversível.
Caso este impacto ocorra ele irá afetar o fator ambiental águas costeiras nas
camadas superficiais, induzindo impactos no meio biótico. Ele é classificado como
indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no
mar, Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar,
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre a água costeira será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. Pode também ser
tratado como sinérgico, já que poderá potencializar efeitos deletérios na biota
marinha. Este impacto considera que o acidente pode ocorrer em águas costeiras,
desta maneira UCs poderiam ser impactadas. A identificação das UCs afetadas,
bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências
previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos
recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos
previstos sobre Unidades de Conservação.
Por envolver acidente com vazamento de combustível, este impacto é
considerado de média magnitude. Associado à alta sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é grande.
O Quadro II.6.1.4.2.2-9 resume esta classificação.
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Quadro II.6.1.4.2.2-9 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
costeira devido ao vazamento de combustível no mar - Fase de
instalação.
Impacto I19

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Alteração da qualidade da água
costeira devido ao vazamento de
combustível no mar

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO), prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de combustível.
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha e evitar o
toque do combustível em áreas vulneráveis, conforme PEVO-BS apresentado no
processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
I20 – Alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
oceânica possui baixa sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, a qualidade da água pode ser alterada nos
locais atingidos.
Descrição do impacto:
Este impacto é similar ao Alteração da qualidade da água costeira devido ao
vazamento de combustível no mar, entretanto aqui considera-se que tais
acidentes ocorram em regiões mais distantes que 12 milhas náuticas da costa.
Desta maneira, por ser um impacto decorrente de possíveis acidentes, é
classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível e/ou óleo no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água ocorrem de forma imediata.
Espera-se que os vazamentos tenham abrangência espacial regional, com
duração imediata, e permanência temporária. Após o acidente, o fator ambiental
água tende a retornar as suas características originais sendo, portanto, um
impacto reversível.
Caso este impacto ocorra ele irá afetar o fator ambiental água oceânica nas
camadas superficiais, induzindo impactos no meio biótico. Ele é classificado como
indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no
mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre a água oceânica será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. Pode também
ser tratado como sinérgico já que poderá potencializar efeitos deletérios na biota
marinha.
Este impacto considera que o acidente ocorra em águas oceânicas, desta
maneira não atinge UCs.
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Por envolver acidente com vazamento de combustível, mas devido ao fato do
volume considerado ser inferior ao da fase de operação, este impacto é
considerado de média magnitude. Associado à baixa sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é média.
O Quadro II.6.1.4.2.2-10 sintetiza sua classificação.

Quadro II.6.1.4.2.2-10 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica devido ao vazamento de combustível no mar- Fase de
instalação.
Impacto I20

Alteração da qualidade da água
oceânica devido ao vazamento de
combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Indutor

Frequência

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Média

Importância

Média

Medidas Associadas:
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha e evitar o
toque do combustível em áreas vulneráveis, conforme PEVO-BS apresentado no
processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
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da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/13
• Resolução CONAMA n° 472/2015
I21 – Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
comunidade planctônica possui baixa sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível das embarcações de apoio
no mar a comunidade planctônica pode ser afetada pelo contato direto com o
contaminante.
Descrição do Impacto Ambiental:
O impacto da presença de compostos oleosos sobre o plâncton é causado,
principalmente, pela formação de uma película de hidrocarbonetos na superfície
da água, que reduz as trocas gasosas com a atmosfera e, consequentemente, a
fotossíntese e a produtividade primária. O processo fotossintético é reduzido em
cerca de 50% pela ação dos derivados de hidrocarbonetos (McNAUGHTON et.
al., 1984 apud RIBEIRO, 2007). Desta maneira, a produção secundária do
plâncton, correspondente aos organismos zooplanctônicos, também é afetada
(ISLAM & TANAKA, 2004).
A ocorrência de um eventual derrame acidental irá ocasionar modificações
físico-químicas na água do mar. Mudanças de condições ambientais podem
ocasionar o desaparecimento de muitos espécimes, ficando espaços livres que
serão ocupados por espécies melhor adaptadas às novas condições, ou espécies
que se encontravam em estado latente, e que proliferam devido à falta de
concorrência (NICHOLS & WILLIAMS, 2009).
No caso de derrame de óleo, as bactérias capazes de degradá-lo,
multiplicam-se ocasionando um empobrecimento local de oxigênio na água do
mar, o que causa a morte do plâncton. Porém, a flora microbiana pode sofrer
depleção ocasionada pelos efeitos tóxicos dos produtos de fotólise das moléculas
de hidrocarbonetos em períodos de intensa incidência solar (IKAVALKO, 2004),
diminuindo assim a ocorrência da biodegradação. Vale ressaltar que os efeitos
variam em função das características ambientais da área, quantidade e tipo de
óleo

derramado,

sua

biodisponibilidade,

a

capacidade

dos

organismos

acumularem e metabolizarem diversos tipos de hidrocarbonetos e sua influência
nos processos metabólicos (VARELA et. al., 2006).
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É comum a ocorrência de um incremento em densidade das espécies de
bacterioplâncton que degradam hidrocarbonetos (carbonoclásticas). Tal fato foi
observado após o acidente com o navio Tsesis, ocorrido em 1977 no Mar Báltico,
com derrame de 1.000 t de óleo combustível médio (JOHANSSON et. al., 1980).
O aumento na densidade das espécies carbonoclásticas evidencia a ocorrência
de um incremento na biodegradação de hidrocarbonetos na coluna d’água.
No caso do acidente supracitado, foi observado um incremento na densidade
fitoplanctônica, provavelmente em resposta à redução da predação pelo
zooplâncton, que normalmente apresenta uma alta mortalidade pós-derrame
(JOHANSSON et. al., 1980).
O zooplâncton apresenta sensibilidade ao óleo, seja pelo seu efeito tóxico ou
mecânico. Efeitos de curta escala incluem decréscimo na biomassa (geralmente
temporário), bem como redução das taxas de reprodução e alimentação. O
zooplâncton também pode ser contaminado através da ingestão de alimento
contaminado (bacterio, fito e protozooplâncton). Como o zooplâncton é predado
pela maioria dos níveis tróficos superiores, estes representam um importante elo
de transferência de compostos poliaromáticos dissolvidos na água para níveis
tróficos superiores (HOLDWAY, 2002).
Em geral, a sensibilidade do zooplâncton varia de acordo com a espécie e o
estágio de desenvolvimento, e normalmente organismos jovens são mais
sensíveis que os adultos (EVANS & RICE, 1974). Diversos estudos têm mostrado
que ovos e larvas de peixes são extremamente susceptíveis a danos por
hidrocarbonetos do petróleo (BROWN et. al., 1996 apud. PEARSON et. al., 1997).
Entretanto, devido à grande produção de jovens, mortalidades localizadas do
ictioplâncton não necessariamente refletem em um declínio do estoque da
população adulta.
Após os acidentes com os navios Torrey Canyon em 1967 (SMITH, 1968) e
Argo Merchant em 1976, foi observada uma diminuição no número de indivíduos
das comunidades zooplanctônicas locais, sendo associada à presença de óleo na
água. Portanto, os efeitos de um derramamento de óleo no zoo e ictioplâncton
podem atingir níveis tróficos superiores, podendo afetar as comunidades
bentônicas e nectônicas, e interagir com o impacto sobre as atividades
pesqueiras.
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Considerando-se os possíveis acidentes com embarcações de apoio, este
impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento (instalação,
operação e desativação).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, ele é
classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta.
O impacto ocorre de forma imediata. Tendo como base as simulações
numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é regional, com
duração imediata, e permanência temporária. Após o acidente o fator ambiental
tende a retornar as suas características originais, sendo portanto um impacto
reversível. Considerando a pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica,
modo probabilístico, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este
impacto. Pela possibilidade de atingir a comunidade planctônica localizada
próximo à costa, entende-se que este impacto incide sobre UCs. A identificação
das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível das
embarcações de apoio, este impacto sobre a comunidade planctônica será
cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental,
mesmo que decorrentes de outras atividades e não necessariamente intrínsecas
ao Projeto Etapa 3. Pode também ser tratado como sinérgico, pois uma vez que
a comunidade planctônica for atingida, serão potencializados os efeitos também
sobre o nécton, mesmo que indiretamente.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos
os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre a comunidade planctônica. Ao se integrar em uma escala temporal todos os
impactos

destes

empreendimentos

sobre o fator

ambiental,

estes

são

significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que acidentes
com

vazamentos

de

combustível
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empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta em um efeito
cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na Bacia de Santos. Além disso,
esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade de acidentes envolvendo
embarcações e navios envolvidos em diversas atividades na área de estudo,
especialmente nas regiões portuárias.
É classificado como indutor dos impactos Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de combustível no mar. É também induzido pelos impactos Alteração
da qualidade da água oceânica e costeira devido ao vazamento de combustível
no mar.
Por afetar toda a biota planctônica, e considerando as características do
impacto apresentadas nos atributos acima, especialmente a duração imediata do
impacto e sua permanência temporária, o plâncton foi classificado como de baixa
magnitude. Associado à baixa sensibilidade do fator ambiental, a importância
deste impacto é pequena.
Os atributos do impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.2-11.
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Quadro II.6.1.4.2.2-11 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de combustível no mar – Fase de
instalação.
Impacto I21

Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de
combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível
Cumulativo, sinérgico,
indutor e induzido
N/A

Cumulatividade
Frequencia
Impacto em UC

Sim

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos
(PEVO-BS) prevê medidas para proteção de áreas vulneráveis em caso de
vazamentos acidentais.
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha e evitar o
toque do combustível em áreas vulneráveis, conforme PEVO-BS apresentado no
processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/00
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
I22 – Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível das embarcações de apoio
no mar a comunidade nectônica pode ser alterada.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Os peixes, por sua mobilidade e capacidade de evitar o contato direto com o
óleo, são relativamente os menos sensíveis dentre os componentes do nécton
(IPIECA, 1991; NOAA, 2015). No entanto, peixes de águas rasas, especialmente
os bentônicos e demersais associados a fundos rochosos e recifes coralinos são
mais sensíveis do que as espécies pelágicas oceânicas, muitas vezes protegidas
pela coluna d'água. Nestas situações, têm maior risco de contato com as frações
hidrossolúveis do poluente ou através da ingestão de hidrocarbonetos. Dentre os
efeitos relatados em peixes, em contato com o óleo, estão alterações
comportamentais, desorientação, perturbações olfativas e oculares, o que pode
prejudicar sua habilidade de captura de presas ou fuga de predadores. Além
disso, os peixes podem bioacumular hidrocarbonetos através da ingestão de
alimento contaminado (LOPES et. al., 2006).
Outros impactos relatados são mortalidade de ovos e larvas, redução na
oferta de presas e consequente redução da taxa de crescimento, danos em
órgãos internos como fígado, alterações metabólicas e nas taxas de batimento
cardíaco e respiração, danos nas nadadeiras e redução no sucesso reprodutivo
(US FISH & WILDLIFE SERVICE, 2010).
Os cetáceos estão entre os componentes mais sensíveis do necton. Estão
sujeitos a uma variedade de impactos resultantes dos efeitos do contato físico e
químico com o óleo, podendo ocorrer irritações no tegumento e nos olhos,
interferências na capacidade natatória, imunodepressão. Podem também sofrer
intoxicação provocada pela ingestão de componentes de sua dieta (pequenos
crustáceos e peixes) que estejam contaminados (LEIGHTON, 2000).
Os cetáceos apresentam elevada mobilidade e podem se deslocar para áreas
vizinhas, livres do contaminante. Porém, animais de regiões costeiras e que
apresentam distribuição restrita são mais suscetíveis a derrames de óleo (LOPES
et. al., 2006). Os efeitos químicos envolvendo a intoxicação estão ligados à
ingestão de óleo pelos animais e à inalação de vapores durante a respiração na
superfície, o que pode ocasionar danos aos órgãos internos como fígado e rins,
anemia e perturbações reprodutivas (IMO, 1997; www.noaa.gov; API 2005).
Animais atingidos pelo óleo podem também exibir outros efeitos, como hipotermia,
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dermatites e irritação das mucosas. Animais jovens e imaturos exibem maior
sensibilidade ao óleo, podendo haver a transferência de toxinas em animais em
fase de lactação. A ingestão de hidrocarbonetos pode gerar inflamações
gastrointestinais,

úlceras,

sangramentos

e

diarreias

(www.noaa.gov).

A

bioacumulação de hidrocarbonetos pode ocorrer devido à ingestão de alimento
contaminado (LOPES et. al., 2006).
As tartarugas marinhas são consideradas altamente sensíveis aos efeitos do
óleo. Apresentam respostas variadas ao contato direto com o óleo, reflexo dos
efeitos físicos (recobrimento físico) e químicos (inalação, ingestão, intoxicação).
Dentre os impactos do óleo nos quelônios marinhos, estão a mortalidade direta de
indivíduos jovens e adultos, perturbações, inflamações e infecções na pele,
mucosas, sangue, sistemas digestivo e imunológico e glândulas de sal (LOPES
et. al., 2006; API, 2005; IMO,1997; NOAA, 2003).
Considerando-se os possíveis acidentes com embarcações de apoio, este
impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento (instalação,
operação e desativação).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta (contato direto dos animais com o combustível).
Caso este impacto ocorra ele será de forma imediata e a abrangência
espacial deste impacto é regional, com duração média, e permanência
temporária. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
trajetória das embarcações de apoio e área de fundeio, este impacto tem
possibilidade de incidir sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como
a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
É ainda

classificado como indutor do impacto Perturbação nas aves

marinhas pelo vazamento de combustível no mar. É também induzido pelos
impactos Alteração da qualidade da água oceânica e costeira devido ao
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vazamento de combustível no mar e Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre o nécton será cumulativo com todos
os outros impactos efetivos que incidem sobre o fator ambiental. É classificado
portanto, como um impacto potencial cumulativo.
Merece destaque também o fato de que acidentes com vazamentos de óleo
estão também associados a outros empreendimentos de E&P operando na
região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na
Bacia de Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade
de acidentes envolvendo embarcações e navios envolvidos em diversas
atividades na área de estudo, especialmente nas regiões portuárias.
Assim, este impacto é classificado como de média magnitude, considerando
principalmente a duração do impacto, associada aos longos tempos de
recuperação deste fator ambiental, e a sua abrangência espacial. Associada à
alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Desta maneira os atributos do impacto Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar, estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.2-12.

Quadro II.6.1.4.2.2-12 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar.
Impacto I22

Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Frequencia

Reversível
Cumulativo, Induzido,
Indutor
N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Cumulatividade
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Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Medidas de monitoramento consistem em registrar a ocorrência de animais
oleados, realizar a necropsia das carcaças em estágio 2 de peixes, quelônios e
mamíferos marinhos (cetáceos e pinípedes) e avaliar a taxa de concentração da
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) nos tecidos hepático e adiposo.
Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o
número de peixes, quelônios e mamíferos marinhos oleados, o número de
animais mortos que interagiram com combustível e avaliar se há aumento na taxa
de concentração de HPA nos tecidos hepático e adiposo. Além de verificar se
ocorre alteração da área de vida das espéceis de cetáceos na Bacia de Santos e
correlacionar com a área da mancha de combustível no mar.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
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I23 – Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves
marinhas possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos acidentais de combustível de embarcações
de apoio

no mar, as comunidades de aves marinhas oceânicas e costeiras

podem ser afetadas tanto pelo contato direto como pelo consumo de alimento
contaminado.
Descrição do Impacto Ambiental:
Diversos autores citam as aves marinhas como um dos grupos mais
vulneráveis a derrames de óleo, ou seja, mais suscetíveis ao contato com o óleo e
também mais sensíveis aos seus efeitos (IMO, 1997; API, 1985; LEIGHTON,
2000).
Os efeitos do óleo sobre as aves marinhas, são associados tanto ao efeito
físico de recobrimento como ao efeito químico resultado da intoxicação
principalmente por compostos aromáticos e poliaromáticos, resultando em
alterações estruturais e funcionais que podem demorar vários anos para se
restabelecer (BALSEIRO et. al., 2005).
Os principais efeitos do óleo sobre as aves marinhas ocorrem através do
contato físico direto, que acarreta na perda da impermeabilidade das penas
(dificultando ou impedindo seu voo), além da ingestão de óleo ou de alimento
contaminado. A ingestão de compostos do petróleo ocorre principalmente durante
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a tentativa de se limpar, sendo os efeitos do contato externo com o óleo
associados aos da ingestão (SCHOLZ & MICHEL, 1992).
Em revisão sobre avaliação de impactos do óleo sobre o meio biótico,
French-McCay (2009) ressalta o consenso geral de que as aves marinhas
contaminadas por petróleo têm uma taxa de sobrevivência muito reduzida,
mesmo quando recuperadas e tratadas, diante da grande variedade de impactos
gerados pelo óleo, como hipo ou hipertermia, ingestão, perturbações pulmonares,
intoxicação, perda da capacidade de voo. Perturbações fisiológicas como a
desidratação e a exaustão são citadas dentre as principais causas de mortalidade
(BALSEIRO et. al., 2005; ALONSO-ALVAREZ et. al., 2007). Outros impactos
citados são a perda da capacidade de isolamento térmico, predisposição ao
desenvolvimento de infecções e outras doenças, dificultade de locomoção e vôo,
comprometimento de órgãos como fígado, intestino e glândulas nasais, redução
na postura de ovos e insucesso na incubação dos ovos e reprodução (LOPES et.
al., 2006; API, 2005; USCG, 1999; NOAA, 1992).
Considerando que as populações de aves marinhas estão distribuídas em
extensas áreas oceânicas e costeiras, os efeitos dos acidentes envolvendo
vazamento de óleo podem ser relativamente localizados e rapidamente
dissipados (WIENS, 1996). Devido à variação natural das populações de aves
marinhas, há dificuldade em se determinar o real impacto e abrangência de um
único evento de vazamento de óleo sobre esse grupo de organismos. Todavia,
existem poucas evidências de que o impacto de vazamentos isolados sobre a
avifauna seja de longo prazo (KINGSTON, 2002).
Quanto à suscetibilidade do fator ambiental, para as aves oceânicas
(pelágicas), toda a lâmina dágua, principalmente a partir da plataforma externa e
no talude continental (acima da isóbata de 200 m), sujeita ao toque no modo
probabilístico da modelagem hidrodinâmica representa a região suscetível.
Para as aves costeiras, que se concentram em ilhas na região nerítica, a
análise de vulnerabilidade indicou as ilhas costeiras do litoral sul/sudeste, as
regiões suscetíveis para este grupo.
Como explicitado no diagnóstico do Meio Biótico e na análise de
vulnerabilidade, a área abrangida pela mancha de óleo modelada envolve
diversos locais de nidificação, destacando-se as ilhas costeiras das regiões Sul e
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Sudeste, tais como a Laje de Santos, onde nidificam o trinta-réis (Sterna spp.), a
pardela-de-asa-larga (Puffinus lherminieri), o tesourão (Fregata magnificens), o
atobá (Sula leucogaster) e o gaivotão (Larus dominicanus). Estas áreas são
classificadas como prioritárias e de muito grande importância biológica para a
conservação do grupo (VOOREN & BRUSQUE, 1999; MMA, 2002).
Este impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento (instalação,
operação e desativação), tanto para o TLD e SPAs como para o Piloto de Longa
duração e DPs, do Etapa 3.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado como potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta (contato direto dos animais com a mancha de óleo) e indireta
(ingestão de presas e alimento contaminados pelo óleo).
Caso este impacto ocorra ele será de forma imediata. Tendo como base as
simulações numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é
regional, com duração curta, e permanência temporária.
Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas características
originais, sendo portanto um impacto reversível.
Trata-se de um impacto induzido pelos impactos de Alteração da qualidade
da água costeira e/ou oceânica, Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar e Perturbação no nécton pelo vazamento de
combustível no mar. Considerando a trajetória das embarcações de apoio, incide
sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que
forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível nas
embarcações de apoio durante a fase de instalação, este impacto sobre as aves
marinhas será cumulativo com todos os outros impactos efetivos que incidem
sobre o fator ambiental. É classificado portanto, como um impacto potencial
cumulativo.
Merece destaque também o fato de que acidentes com vazamentos de
combustível estão também associados a outros empreendimentos de E&P
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operando na região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator
ambiental na Bacia de Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela
possibilidade de acidentes envolvendo embarcações e navios envolvidos em
diversas atividades na área de estudo, especialmente nas regiões portuárias.
Este impacto é classificado como sendo de média magnitude visto que pode
comprometer o equilíbrio das comunidades costeiras e pelágicas e considerando
a abrangência regional

e duração curta do impacto. Associado à alta

sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Desta maneira os atributos do impacto Perturbação na avifauna pelo
vazamento de óleo no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.2-13.

Quadro II.6.1.4.2.2-13 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de combustível no mar - Fase de instalação.
Impacto I23

Perturbação nas aves marinhas
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Há medidas classificadas como de controle e monitoramento e consistem em
registrar a ocorrência de aves oleadas, realizar a necropsia das carcaças em
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estágio 2 e avaliar a taxa de concentração da Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos (HPA) nos tecidos hepático e adiposo.
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto sobre a avifauna.
Também há medidas mitigadoras que visam impedir a dispersão da mancha
evitar o toque do combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do
Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS),
conforme apresentado no processo de licenciamento.
Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o
número de aves oleadas, o número de aves mortas que interagiram com
combustível e avaliar se há aumento na taxa de concentração de HPA nos tecidos
hepático e adiposo.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/
• Decreto nº 4.136/02
• Resolução CONAMA nº 398/2008
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• Decreto n° 8.127/13
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
I24 – Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no
mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
manguezais possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos

acidentais

de

combustível

no

mar

provenientes

das

embarcações de apoio, podem atingir áreas de manguezais, contaminando e
impactando esses ambientes.
Descrição do Impacto Ambiental:
O ecossistema manguezal, presente na área suscetível a vazamentos, foi
descrito e detalhado na Analise de Vulnerabilidade do presente EIA. Diante da
sua importância, também foi definido como CVA (Componente de Valor
Ambiental) na AQRA do presente EIA.
De acordo com MMA (2002), o complexo dinamismo e as características
físicas dos manguezais os tornam muito frágeis. Assim, quando alterados por
distúrbios naturais ou antropogênicos, esses ecossistemas podem sofrer danos
irreversíveis ou de longo prazo, comprometendo as funções que realizam.
Os impactos do óleo nos manguezais são diversos, tanto agudos como
crônicos. Entre esses impactos, o manual da CETESB (2006) elencou, de acordo
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com Scholz et. al., (1992), Michel & Hayes (1992), Lamparelli, et. al., (1997) e
Kathiresan & Binghan (2001):
• redução nas taxas de respiração e fotossíntese que afeta a produtividade
primária;
• desfolhamento;
• aborto de propágulos;
• alteração no tamanho foliar;
• formação de galhas e malformações foliares;
• aumento inicial na quantidade de sementes como reação ao estresse;
• impactos à fauna acompanhante, como resultado do estresse químico e do
recobrimento físico. Tocas e galerias de crustáceos e outros invertebrados
são vias de contaminação das camadas mais profundas do sedimento e
atingem a fauna bentônica, em especial os caranguejos, frequentemente
presentes em elevadas densidades populacionais. Se não causa morte
direta por intoxicação ou recobrimento físico, o óleo pode desalojar esses
animais, tornando-os suscetíveis a predadores e a outros estresses. Burger
et. al., (1991), (apud. HAYES, 1992) registraram intensa mortalidade em
decápodes por estresse térmico (baixas temperaturas), resultante do
desalojamento causado pela presença de óleo nas galerias. Uma vez que a
quantidade de oxigênio no sedimento mais profundo é muito baixa, o óleo
tende a permanecer no ambiente por muitos anos ou décadas;
• bioacumulação na cadeia alimentar, processo mais intenso nas espécies
detritívoras;
• impactos em peixes, mamíferos e aves presentes nestes ambientes, tanto
pelo contato direto ou recobrimento, como por ingestão e/ou inalação de
vapores tóxicos.
Além do impacto direto ocasionado pelo contato com o óleo, estes ambientes
são perturbados com as ações de remediação que, em muitos casos, acabam por
trazer danos adicionais ao ecossistema (CANTAGALO et. al., 2007).
Devido à sua elevada sensibilidade, os manguezais são pouco resilientes
podendo levar várias décadas para se regenerar (MICHEL & HAYES, 1992;
KATHIRESAN & BINGHAN, 2001, CETESB, 2006).
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Considerando-se os possíveis acidentes com embarcações de apoio que
podem resultar em acidentes com vazamentos de combustível para o mar, este
impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento (instalação,
operação e desativação).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos nas áreas de manguezais ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as trajetórias das embarcações, a abrangência espacial deste
impacto é regional, com duração , e temporária. Após o acidente, o fator
ambiental manguezal tende a retornar às suas características originais, sendo
portanto um impacto reversível. Considerando a possibilidade de vazamentos a
partir de embarcações de apoio nas proximidades da costa, observa-se que a
zona costeira é suscetível a este impacto. Por isso considerou-se que o impacto
incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de
que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e
se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre os manguezais será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
O impacto potencial de um vazamento de óleo sobre manguezais tem caráter
cumulativo com os diversos impactos antrópicos que afetam os bosques, como
citado no Diagnóstico do Meio Biótico, especialmente a degradação dos bosques
pela poluição crônica e supressão do bosque, entre outros.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
não estão associados apenas às instalações previstas no Etapa 3, mas também a
todos os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula,
Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos
cumulativos sobre os manguezais. Ressalta-se também que o presente impacto
ocorre de forma mais ampla já que poderá ocorrer em todas as fases dos
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empreendimentos (exceto para a fase de operação dos gasodutos). Ao se integrar
em uma escala temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre o
fator ambiental, estes são significativamente ampliados. Merece destaque
também o fato de que acidentes com vazamentos de combustível podem também
ocorrer em outros empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta
em um efeito cumulativo ampliado sobre os manguezais suscetíveis na Bacia de
Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade de
acidentes com vazamentos de combustível em embarcações e navios envolvidos
em diversas atividades na área de estudo, especialmente nas regiões portuárias,
onde sabidamente ocorrem extensas áreas de manguezais
Assim, considerando a severidade do cenário refletida nos atributos acima,
este impacto é classificado como de alta magnitude, visto que o óleo, ao atingir
os manguezais, pode alterar a estrutura e funções desses ecossistemas a longo
prazo. Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste
impacto é grande.
Desta maneira, os atributos do impacto Perturbação em manguezais pelo
vazamento de combustível no mar, estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.2-14.

Quadro II.6.1.4.2.2-14 – Classificação do impacto Perturbação em manguezais pelo
vazamento de combustível no mar - Fase de instalação.
Impacto I24

Perturbação em manguezais pelo
vazamento de combustível no mar

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande
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Medidas Associadas:
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha do
combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do Plano de
Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS), conforme
apresentado no processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
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• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna.
• Parâmetros florísticos e fitossociológicos da vegetação.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos (no substrato inconsolidado
e nas raízes): riqueza; diversidade; equitabilidade; densidade.
• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade;
equitabilidade; densidade.
• Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos em
organismos vivos (ex; caranguejo-uça).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Manguezais.
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I25 – Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator costões rochosos
possui média sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, áreas de costões rochosos podem ser
atingidas.
Descrição do Impacto Ambiental:
O ecossistema costões rochosos, presente na área suscetível a vazamentos,
foi descrito e detalhado no Diagnóstico do meio Biótico e na Analise de
Vulnerabilidade do presente estudo. Diante da sua importância, também foi
definido como CVA (Componente de Valor Ambiental) na AQRA do presente EIA.
As duas vias principais nas quais o óleo causa impactos na biota dos costões
são o efeito físico resultante do recobrimento e o efeito químico, associado à
toxicidade dos compostos presentes (ITOPF, 2011; API, 1985; USCG, 1999).
É importante ressaltar que os efeitos não são excludentes, mas podem
ocorrer simultaneamente em um vazamento de óleo. O efeito químico de
toxicidade é predominante nos óleos de baixa densidade e, nos óleos de alta
densidade, é o efeito físico de recobrimento que predomina. No entanto, o
intemperismo pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo
tempo reduzir sua toxicidade.
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Em costões com elevado hidrodinamismo a dispersão do óleo tende a ser
mais eficiente, minimizando seus efeitos. A limpeza natural gerada pelas ondas
pode ser bastante efetiva, protegendo os organismos dos efeitos danosos do
recobrimento físico. Por outro lado, em costões abrigados, o óleo pode
permanecer por muito tempo (muitos anos), ampliando os seus efeitos e
retardando a recuperação da comunidade atingida (LOPES et. al., 2006; API,
1985; GUNDLACH et. al., 1978). Este aspecto é tão importante para os costões
rochosos que é considerado um dos critérios que estabelecem o grau de
sensibilidade dos mesmos (e também dos outros ambientes costeiros) a impacto
por óleo (NOAA, 1997; MMA, 2004). A diferença entre costões batidos e
abrigados, no que diz respeito à dimensão do impacto e tempo de recuperação,
definiram classificações bastante distintas no ISL – Índice de Sensibilidade dos
ecossistemas costeiros ao óleo, adotado no Brasil, colocando os costões
abrigados entre os mais sensíveis, próximos a manguezais (ISL 10) e os costões
batidos como pouco sensíveis (ISL 2).
Um dos cenários mais críticos ocorre quando o óleo atinge substratos
consolidados abrigados, fragmentados e heterogêneos, ricos em fendas, fissuras,
piscinas de maré, como ocorre com os terraços areníticos frontais e costões
rochosos fragmentados, na região de interesse. Além desta heterogeneidade
física estes terraços areníticos têm baixa declividade, ocupando extensas áreas
entremarés e servindo de substrato para uma rica e diversa comunidade biológica
de invertebrados, algas e peixes, além de serem visitados também por tartarugas
e aves marinhas. São portanto ambientes de elevada sensibilidade e, nas áreas
de maior suscetibilidade, têm elevada vulnerabilidade.
Considerando-se os possíveis acidentes com embarcações de apoio que
resultarão em acidentes com vazamentos de combustível para o mar, este
impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento (instalação,
operação e desativação).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento acidental de
combustível ou óleo no mar.
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Considerando os costões abrigados, as possíveis interferências são de curta
duração e permanência temporária. Tendo como base as simulações numéricas
apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é regional, com tempo de
incidência imediato. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando as
áreas de transito de embarcações de apoio, observa-se que as águas costeiras
são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A identificação das
UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre os costões rochosos será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. Destaca-se
também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental não estão
associados apenas às instalações previstas no Etapa 3, mas também a todos os
demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre costões rochosos. Ressalta-se também que o presente impacto ocorre de
forma mais ampla já que poderá ocorrer em todas as fases dos empreendimentos
(exceto para a fase de operação dos gasodutos). Ao se integrar em uma escala
temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre o fator ambiental,
estes são significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que
acidentes com vazamentos de combustível podem também ocorrer em outros
empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta em um efeito
cumulativo ampliado sobre costões suscetíveis na Bacia de Santos. Além disso,
esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade de acidentes com vazamentos
de combustível em embarcações e navios envolvidos em diversas atividades na
área de influência.
Assim, com base no descritivo deste impacto, foi classificado como sendo de
média magnitude, visto que o óleo mesmo que intemperizado poderá provocar
alterações nas comunidades dos costões rochosos. Associado à média
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é média.
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Desta maneira, os atributos do impacto perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível no mar, são consolidados no Quadro
II.6.1.4.2.2-15.

Quadro II.6.1.4.2.2-15 – Classificação do impacto Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível no mar - Fase de instalação.
Impacto I25

Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Média

Medidas Associadas:
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha do
combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do Plano de
Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS), conforme
apresentado no processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
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parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna.
• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade;
• equitabilidade; densidade.
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• Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos em
organismos vivos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
I26 – Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator praias arenosas
possui média sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar provenientes de
acidentes das embarcações de apoio, praias arenosas podem ser atingidas,
contaminando e impactando a comunidade biológica presente.
Descrição do Impacto Ambiental:
O ecossistema praias, presente na área suscetível a vazamentos, foi descrito
e detalhado no Diagnóstico do meio Biótico e na Analise de Vulnerabilidade do
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presente estudo. Diante da sua importância, também foi definido como CVA
(Componente de Valor Ambiental) na AQRA do presente EIA.
O extenso gradiente de complexidade ecológica das praias sustenta uma
consequente diferença na sensibilidade dos diferentes tipos de praias a
vazamentos de óleo. Por isso essas tipologias praiais recebem diferentes
categorizações de sensibilidade, como nos índices da NOAA – Environmental
Sensitivity Index (ESI) e no Brasil, nos ISL – Índices de Sensibilidade do Litoral ao
óleo (MMA, 2004).
As praias abrigadas são consideradas como mais sensíveis do que as batidas
pelas ondas devido aos seguintes aspectos:
• Maior número de espécies
• Maior biomassa
• Maior complexidade trófica
• Maior tempo de permanência do óleo
• Maior tempo necessário para sua recuperação (menor resiliência).
A penetração do óleo no sedimento é influenciada pela granulometria e
capacidade de drenagem do mesmo e também pela viscosidade do óleo (IPIECA,
2000).
Os impactos do contato direto com o óleo nesses ecossistemas sensíveis
podem ser severos (MICHEL & HAYES, 1992; SCHOLZ et. al., 1994), resultantes
tanto do recobrimento físico como do efeito químico. LOPES et. al., (2006)
destacam que em termos gerais, os impactos esperados em praias de areia são a
alteração no equilíbrio trófico, desaparecimento de espécies-chave e espécies
fundadoras, redução da biodiversidade e efeitos subletais na fisiologia e
comportamento das espécies, impactos associados aos efeitos do recobrimento e
da intoxicação. No entanto, espera-se uma maior intensidade dos impactos nas
praias arenosas abrigadas e de areia fina, considerando a maior sensibilidade
destes ambientes. Estes efeitos podem perdurar por longos períodos, como
consequência da permanência do óleo (LOPES et. al., 2006).
A Figura II.6.1.4.2.2-1 identifica estes fatores determinantes que influenciam
os impactos do óleo em praias arenosas.
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Figura II.6.1.4.2.2-1 – Fatores que influenciam os impactos de vazamento de
óleo nas praias arenosas.

Ao penetrar no sedimento o óleo causa alterações nas características físicas
do mesmo, além de interferir com as comunidades de organismos presentes,
como poliquetas, moluscos e crustáceos. Estes podem ser afetados direta ou
indiretamente, sendo que espécies maiores de crustáceos e moluscos geralmente
apresentam recuperação mais lenta, sendo detectados hidrocarbonetos em seus
tecidos até cinco anos após o derramamento (IPIECA, 2000).
Este impacto possui interação com a comunidade de aves costeiras e
marinhas, visto que muitas se alimentam de animais da zona entremarés,
acarretando uma contaminação por ingestão, além do contato direto com o óleo
(IPIECA, 2000).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, ele é
classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental vazamento
acidental de combustível no mar. Além disso, o tempo de incidência é imediato.
As possíveis interferências nas praias arenosas ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
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espacial deste impacto é regional, com duração imediata, e permanência
temporária. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando as
áreas de trânsito das embarcações de apoio, observa-se que as águas costeiras
são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A identificação das
UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre o ecossistema praias será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. O impacto
potencial de um vazamento de combustível sobre as praias tem caráter
cumulativo com os diversos impactos antrópicos que afetam o ecossistema,
especialmente a degradação pela poluição crônica. Estes impactos ocorrem
principalmente na costa mais urbanizada e imediações de regiões portuárias
dentro da área de estudo.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
não estão associados apenas às instalações previstas no Projeto Etapa 3, mas
também a todos os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto
de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos
cumulativos sobre as praias. Ao se integrar em uma escala temporal todos os
impactos destes empreendimentos sobre o fator ambiental, estes são ampliados.
Assim, comparando os efeitos desse impacto com os dos demais ecossistemas
costeiros e considerando que a sua duração esperada é imediata (até cinco anos,
como definido no Tempo de Recuperação deste CVA na AQRA), este impacto foi
classificado como de baixa magnitude. Associada à alta sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é média.
Desta maneira, os atributos do impacto Perturbação em praias arenosas pelo
vazamento de combustível no mar é consolidado no Quadro II.6.1.4.2.2-16.
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Quadro II.6.1.4.2.2-16 – Classificação do impacto Perturbação em praias arenosas pelo
vazamento de combustível no mar - Fase de instalação.
Impacto I26

Perturbação em praias arenosas
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha do
combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do Plano de
Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS), conforme
apresentado no processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos .
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos da Macrofauna e Infauna: riqueza;
diversidade; equitabilidade; densidade.
• Parâmetros físico-quimicos de sedimento no infra, médio e supralitoral:
granulometria; oxigênio; carbono total; hidrocarbonetos; pH; salinidade;
estrutura e composição da infauna.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
I27 – Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental planícies
de maré e terraços de baixa mar possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar provenientes de
acidentes das embarcações de apoio, planícies de maré e terraços de baixa-mar
podem ser atingidos.
Descrição do Impacto Ambiental:
Os ecossistemas planície de maré e terraços de baixa-mar, presentes na
área suscetível a vazamentos, foram descritos e detalhados na Analise de
Vulnerabilidade do

presente estudo.

Diante da sua importância,

estes

ecossistemas costeiros foram definidos como CVAs (Componente de Valor
Ambiental) na AQRA do presente EIA.
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Os impactos do contato direto com o óleo nesses ecossistemas sensíveis
podem ser severos (MICHEL & HAYES, 1992; SCHOLZ et. al., 1992), resultantes
tanto do recobrimento físico como do efeito químico. Lopes et. al., (2006)
destacam que em termos gerais, os impactos esperados em praias de areia são
os mesmos para estes ambientes deposicionais (planícies de maré, baixios
lamosos e terraços de baixa-mar) como alteração no equilíbrio trófico,
desaparecimento de espécies-chave e espécies fundadoras, redução da
biodiversidade e efeitos subletais na fisiologia e comportamento das espécies,
impactos associados aos efeitos do recobrimento e da intoxicação. Segundo os
autores, estes efeitos podem perdurar por longos períodos, como consequência
da permanência do óleo, especialmente em regiões abrigadas, de baixo
hidrodinamismo.
Os principais efeitos físicos e químicos (toxicidade) do óleo sobre as planícies
de maré são: a mortalidade de indivíduos, alteração na composição e estrutura da
comunidade, efeitos subletais, tais como alterações comportamentais, narcose e
diminuição na taxa de enterramento ou efeitos fisiológicos como o aumento da
taxa de respiração, desorientação e a inibição do crescimento (STEKOLL et. al.,
1980; CHUNG et. al., 2004, apud. PETROBRAS, 2014). Em seu estudo,
PETROBRAS (2014) registra também a falta de oxigênio como um efeito
relevante, causada por esse enriquecimento orgânico e pela redução na
infiltração da água no sedimento, como responsável por uma parte dos efeitos
negativos do óleo nesses ambientes (CHUNG et. al., 2004 apud. PETROBRAS,
2014).

Considerando

que

os

terraços

de

baixa-mar

são

ambientes

ecologicamente similares (sedimentos finos, baixa declividade, biota com elevada
biomassa, ambientes ricos em matéria orgânica), os impactos do óleo esperados
são também similares (LOPES et. al., 2006). Merece destaque o fato dos terraços
de baixa-mar estarem categorizados com ISL 9 por MMA (2004), portanto mais
sensíveis ainda do que as planícies de maré (ISL 7).
Na Baía de Guanabara, onde é previsto trânsito das embarcações de apoio,
ocorrem planícies de maré e terraços de baixa-mar junto a manguezais, como no
manguezal de Guapimirim. Estes ambientes foram avaliados duas vezes, tanto
como planícies de maré e terraços de baixa-mar (ISL 9) quanto como manguezal
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(ISL 10). Este impacto pode ocorrer em todas as fases do empreendimento
(instalação, operação e desativação).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental XV)
vazamento acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos em planícies de maré e terraços de baixa-mar ocorrem
de forma imediata. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é regional, com duração curta, e
temporária. Após o acidente, estes ambientes iniciam um processo de
recuperação e tendem a retornar às suas características originais, sendo portanto
um impacto reversível. Considerando a área de trânsito das embarcações de
apoio, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por
isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição
de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade
e se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustívelpelas
embarcações de apoio, este impacto sobre o ecossistema será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
O impacto potencial de um vazamento de combustível sobre planícies de
maré e terraços de baixa-mar tem caráter cumulativo com os diversos impactos
antrópicos que afetam o ecossistema, especialmente a degradação pela poluição
crônica. Estes impactos ocorrem principalmente na costa mais urbanizada e
imediações de regiões portuárias dentro da área de estudo.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
não estão associados apenas às instalações previstas no Etapa 3, mas também a
todos os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula,
Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos
cumulativos sobre o fator ambiental. Ao se integrar em uma escala temporal todos
os impactos destes empreendimentos sobre o fator ambiental, estes são
ampliados. Considerando os descritores (atributos) apresentados para este
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impacto, especialmente sua abrangência regional e média duração (com base no
tempo de recuperação esperado) este impacto é classificado como de média
magnitude, visto que o combustível, ao atingir as planícies de maré e terraços de
baixa-mar, pode alterar a estrutura e funções dos ecossistemas a longo prazo.
Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto
é grande.
Desta maneira, os atributos do impacto Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível, estão consolidados no
Quadro II.6.1.4.2.2-17.

Quadro II.6.1.4.2.2-17 – Classificação do impacto Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível no mar Fase de instalação.
Impacto I27

Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Curta

Abrangência espacial

Regional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
As medidas mitigadoras visam impedir a dispersão da mancha do
combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do Plano de
Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS), conforme
apresentado no processo de licenciamento.
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Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos .
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
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bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos da Macrofauna e Infauna: riqueza;
diversidade; equitabilidade; densidade.
• Parâmetros físico-quimicos de sedimento no infra, médio e supralitoral:
granulometria; oxigênio; carbono total; hidrocarbonetos; pH; salinidade;
estrutura e composição da infauna.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
II.6.1.4.2.3 – Fase de Operação
O

Quadro

II.6.1.4.2.3-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.2.3-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de operação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.4.2.3-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos potenciais sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de operação.
Fator Ambiental

Sensibilidade

Nécton

Alta

Biota marinha

Água oceânica

Alta

Baixa

Água costeira

Alta

Comunidade
planctônica

Baixa

Nécton

Alta

Aves marinhas
Manguezais e
marismas

Alta

Alta

Aspecto Ambiental
Trânsito de embarcações de
apoio
Trânsito de embarcações de
apoio

Nº

Impacto

O21

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em trânsito

Presença dos FPSOs

O23

Vazamento acidental de
produtos químicos no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
produtos químicos no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
produtos químicos no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
produtos químicos no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

O22

O24

Perturbação da biota marinha pela introdução de espécies exóticas pelo trânsito de
embarcações
Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras na comunidade bentônica
em função da presença dos FPSOs na Área do Polo Pré-sal
Alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento de produtos químicos no
mar

O25

Alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento de combustível e/ou óleo

O26

Alteração da qualidade da água costeira devido a vazamento de combustível e/ou óleo
no mar

O27

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de produtos químicos no mar

O28

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível e/ou óleo no
mar

O29

Perturbação no nécton pelo vazamento de produtos químicos no mar

O30

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível e/ou de óleo no mar

O31

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de produtos químicos no mar

O32

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O33

Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar
(Continua)
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Quadro II.6.1.4.2.3-1 (Conclusão)

Fator Ambiental
Manguezais e
marismas

Sensibilidade

Costões rochosos

Alta

Praias arenosas

Média

Planícies de maré e
terraços de baixamar

Alta

Alta

Aspecto Ambiental
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Nº

Impacto

O34

Perturbação em marismas pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O35

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O36

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O37

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Planícies de
maré e
terraços de
baixa-mar

Marismas

Manguezais

Biota
marinha

Aves
marinhas

Praias
arenosas

Presença de FPSOs
Vazamento acidental de produtos
químicos no mar
Vazamento acidental de combustível
e/ou óleo no mar

O21

Costões
rochosos

Trânsito de embarcações de apoio

Nécton

Comunidade
planctônica

Água
oceânica

Aspectos ambientais / Fator
Ambiental

Água costeira

Quadro II.6.1.4.2.3-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos potenciais sobre os meios
físico e biótico na fase de operação.

O35

O36

O37

O22
O23

O26

O24

O27

O29

O31

O25

O28

O30

O32
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Os resultados da avaliação de cada impacto potencial dos meios físico e
biótico identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro
II.6.1.4.2.3-3 A seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta
fase do empreendimento.
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Não
Não
Não

Importância

Sim

NA
NA
N/A

Grande

N/A

Cumulativo,
Sinérgico
Não cumulativo
Cumulativo,
Indutor,
Sinérgico

Grande

Não

Cumulativo,
Indutor,
Sinérgico

Irreversível
Reversível
Reversível

Pequena

N/A

Reversível

Permanente
Permanente
Temporária

Longa
Longa
Imediata

Regional
Local
Local

Pequena

Cumulativo,
Indutor, Sinérgico

Temporária

Média

Reversível

Imediata

Grande

Temporária

Suprarregional

Posterior
Posterior
Imediato

Magnitude

Imediata

Imediato

Direta
Direta
Direta

Negativo
Negativo
Negativo

Todas
Todas
Todas

Média

Suprarregional

Alteração da qualidade da água costeira devido ao
vazamento de combustível e/ou óleo no mar

Média

Imediato

O26

Baixa

Direta

Vazamento acidental de
Água Costeira (Alta)
combustível e/ou óleo no mar

Baixa

Alteração da qualidade da água oceânica devido ao
vazamento de combustível e/ou óleo no mar

Alta

O25

Alta

Água Oceânica (Baixa)

Direta

Impacto em UC

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Sim

Alteração da qualidade da água oceânica devido a
vazamento de produtos químicos no mar

Negativo

Frequência

O24

N/A

Água Oceânica (Baixa)

Negativo

Cumulatividade

Vazamento acidental de
produtos químicos no mar

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras na comunidade bentônica em função da
O23
presença dos FPSOs na Área do Pólo Pré-Sal da Bacia
de Santos

Cumulativo,
Sinérgico

Presença dos FPSOs

comunidade bentônica na
Área do Pólo Pré-Sal da
Bacia de Santos (PPSBS) (Baixa)

Todas

Reversibilidade

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras via trânsito de embarcações de apoio

Irreversível

O22

Todas

Permanência

Comunidade Bentônica
Costeira (Alta)

Temporária

Físico/Biótico

Trânsito de apoio em trânsito

Físico/Biótico

Duração

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de
apoio em trânsito

Imediata

O21

Regional

Nécton (Alta)

Média

Físico/Biótico

Trânsito de apoio em trânsito

Físico/Biótico

Forma de
incidência
Tempo de
incidência
Abrangência
espacial

Impacto

Direta

N°

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade

Quadro II.6.1.4.2.3-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de operação no meio Físico/Biótico
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Importância
Pequena
Média
Grande
Média

Média

Magnitude
Baixa
Alta

Sim
Não

N/A
N/A

Cumulativo,
induzido e
indutor
Cumulativo,
induzido e
indutor

Baixa
Alta
Baixa

Sim
Não

Impacto em UC

N/A
N/A

Reversível
Reversível

Não

Cumulativo,
induzido e indutor
Cumulativo e
induzido

Frequência

Reversível
Reversível

Temporária
Temporária

Imediata
Imediata

Suprarregional
Local

Imediato
Imediato

Direta
Direta/Indireta

Negativo
Negativo

Todas

N/A

Temporária
Temporário

Cumulatividade

Média
Imediata

Aves Marinhas (Alta)

Cumulativo,
Induzido e
indutor

Suprarregional

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
produtos químicos no mar

Local

Reversibilidade

Imediato

O31

Vazamento acidental de
produtos químicos no mar.

Reversível

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível
e/ou óleo no mar

Imediato

Permanência

O30

Temporário

Vazamento acidental de
Nécton (Alta)
combustível e/ou óleo no mar

Direta/ indireta

Duração

Perturbação no nécton pelo vazamento de produtos
químicos no mar

Imediata

O29

Local

Nécton (Alta)

Vazamento acidental de
produtos químicos no mar.

Imediato

Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de óleo no mar

Direta/Indireta

Forma de
incidência
Tempo de
incidência
Abrangência
espacial

O28

Direta

Vazamento acidental de
Comunidade Planctônica
combustível e/ou óleo no mar. (Baixa)

Negativo

Natureza

Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de produtos químicos

Negativo

O27

Negativo

Atividade

Comunidade Planctônica
(Baixa)

Todas

Impacto

Todas

Físico/Biótico
Físico/Biótico
Físico/Biótico

N°

Todas

Vazamento acidental de
produtos químicos no mar

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Todas

Aspecto Ambiental

Físico/Biótico

Meio

Físico/Biótico

Quadro II.6.1.4.2.3-3 (Continuação)
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Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

Importância
Grande
Grande
Grande
Média
Grande

Grande

Magnitude
Alta
Alta
Alta
Média
Alta

Alta

Impacto em UC
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Frequência
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

Cumulatividade
Cumulativo e
induzido
Cumulativo
Cumulativo

Cumulativo

Cumulativo

Cumulativo

Reversibilidade
Reversível
Reversível
Reversível
Reversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária
Temporária
Temporária
Temporária

Temporária

Duração
Curta
Média
Curta
Imediata
Curta

Curta

Suprarregional
Suprarregional
Suprarregional
Suprarregional

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixamar pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

Suprarregional

O37

Suprarregional

Planícies de maré e terraços
de baixa-mar (Alta)

Imediato

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Imediato

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Imediato

O36

Imediata

Praias Arenosas (Média)

Imediato

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Imediato

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Forma de
incidência
Tempo de
incidência
Abrangência
espacial

O35

Direta

Costões Rochosos (Média)

Direta

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Direta

Perturbação em marismas pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Direta

O34

Direta

Marismas (Alta)

Direta

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Natureza

Perturbação em manguezais pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Negativo

O33

Negativo

Manguezais (Alta)

Negativo

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Negativo

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Negativo

O32

Negativo

Aves Marinhas (Alta)

Todas

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Todas

Impacto

Todas

N°

Todas

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Todas

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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O21 – Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em
trânsito
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Trânsito de apoio em trânsito
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de operação, o trânsito das embarcações de apoio, desde a costa até
a área das atividades do Projeto Etapa 3, poderá gerar impactos durante os
translados das embarcações, envolvendo a colisão com cetáceos e quelônios
marinhos. Estas colisões podem provocar ferimentos ou fatalidades nestes
animais (DOLMAN et. al., 2006; WORK et. al., 2010).
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta exatamente características próximas
a do impacto Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em
trânsito na fase de instalação, mas agora associado à fase de operação.
Considerando e fluxo de embarcações existente em águas costeiras, este
impacto incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Na fase de operação, este impacto foi classificado como potencial, negativo,
e de incidência direta. Como este impacto está relacionado com as bases de
apoio portuárias, foi classificado como regional. A duração desse impacto pode
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ser classificada como imediata e temporária para os empreendimentos. É
também um impacto irreversível. O presente impacto foi definido como
cumulativo considerando a existência de outros impactos associados a
diferentes aspectos ambientais, sobre o nécton, inclusive impactos de outras
atividades. Os cetáceos e quelônios tornam-se mais suscetíveis a colisões
envolvendo embarcações de apoio para o Projeto Etapa 3 uma vez que há outras
atividades intervenientes no mesmo espaço e tempo, potencializando este
impacto – definindo-o como sinérgico.
Considerando

o

número

de

viagens

envolvidos,

assim

como

as

características ecológicas dos cetáceos e quelônios (espécies k estrategistas, de
crescimento lento, prole reduzida e maturidade sexual tardia), as colisões
envolvendo injurias e fatalidades têm potencial para interferir na estrutura das
populações, tanto de cetáceos como de quelônios. Dessa forma, considerando a
descrição dos atributos acima, a magnitude do impacto foi definida como média.
Portanto, define-se o impacto como de grande importância.
O Quadro II.6.1.4.2.3-4 classifica este impacto para os SPA/TLD e DP/Piloto
de Longa Duração.

Quadro II.6.1.4.2.3-4 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela colisão de
embarcações de apoio em trânsito – Fase de operação.
Impacto O21

Perturbação nécton pela
colisão de embarcações
de apoio em trânsito

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Média

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Frequencia

Irreversível
Cumulativo,
Sinérgico
N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Cumulatividade
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Medidas Associadas:
As duas medidas para este impacto são classificadas como de controle e
monitoramento e consistem em registrar a ocorrência e realizar a necropsia das
carcaças de aves, quelônios e mamíferos marinhos (cetáceos e pinípedes) que
ocorrem entre Laguna/SC e Saquarema/RJ com o objetivo de avaliar a
interferência da atividade de produção e escoamento de petróleo e gás com
esses animais. Também serão realizadas campanhas semestrais de avistagem
aérea e embarcada de cetáceos em área costeira e oceânica compreendida entre
Florianópolis/SC a Arraial do Cabo/RJ para registro das espécies de que ocorrem
na Bacia de Santos, a sazonalidade e distribuição das ocorrências.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o nº
de aves, quelônios e mamíferos marinhos que morrem em decorrência de colisão
com embarcações de apoio e avaliar se ocorre alteração da área de vida das
espécies de cetáceos na Bacia de Santos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
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O22 – In tro d u ç ã o e /o u d is s e m in a ç ã o d e e s p é c ie s e xó tic a s in va s o ra s via
trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e a p o io

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Trânsito de embarcações de apoio
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica costeira possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante as fases de instalação, operação e desativação das instalações do
Etapa 3, as embarcações de apoio, representam um vetor potencial de introdução
de espécies marinhas exóticas.
Na fase de operação, são utilizadas embarcações de apoio (PSV, DSV, RSV
etc)já pertencentes ao pool de barcos que atendem às unidades da Bacia de
Santos. Caso essas embarcações fossem incrustadas com EEI, há possibilidade
de que, durante o trãnsito, aproximando-se de áreas costeiras, possa haver a
disseminação de larvas ou indivíduos na comunidade bentônica costeira.
Descrição do Impacto Ambiental:
As espécies exóticas ou alóctones são organismos que foram introduzidos
em ambientes fora de sua área de distribuição original, de forma acidental ou
proposital (LOPES et. al., 2009). Um dos vetores possíveis de transporte e
dispersão de espécies marinhas são os navios e plataformas, através de
organismos que se encontram incrustados no casco do FPSO, assim como
através do descarte de água de lastro (CARLTON, 2001).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, as espécies
exóticas podem ser enquadradas, como: contidas, detectadas em ambiente
natural, estabelecidas e invasoras. Dentre as citadas, as consideradas invasoras
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tem capacidade de interferir na sobrevivência de outras espécies sendo, portanto,
o enfoque da avaliação deste impacto. No ambiente marinho, as duas espécies
de coral-sol (Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) são consideradas
hoje, no Brasil, espécies alvo, para as quais vêm sendo discutidas medidas de
monitoramento e controle pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) e IBAMA.
Mesmo que haja o registro da ocorrência de espécies exóticas, isto não
significa que tenha ocorrido a “introdução” das mesmas numa determinada
região/área. Para uma espécie ser considerada introduzida em uma determinada
região/área ela tem que superar diversas dificuldades e estabelecer seu ciclo de
vida completo no novo ambiente, ou seja, superar as etapas abaixo descritas,
segundo Miller et. al., (2002):
• Os organismos de uma determinada espécie têm que ser transportados,
por meio de incrustação de embarcações e equipamentos ou em água de
lastro de embarcações, e sobreviverem à viagem.
• Ao chegar a uma determinada região/área os organismos devem estar em
condições saudáveis para sobreviverem às “novas condições ambientais”.
• Ao sobreviverem, os organismos de uma determinada espécie têm que
conseguir se reproduzirem nas “novas condições ambientais”, gerando
proles capazes de também sobreviverem nas mesmas condições.
• As proles geradas têm que garantir um número mínimo de indivíduos
capazes de estabelecerem uma nova população de descentes férteis.
• A nova população tem que sobreviver às “condições abióticas e bióticas” do
novo ambiente, incluindo as interações com as populações nativas.
Assim, somente após a superação de todas as etapas acima é que uma
determinada espécie pode ser considerada introduzida em uma região/área.
A prática internacional mostra que a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)
aplicada em estudos ambientais classifica quaisquer impactos como “potenciais”,
indicando a incerteza/probabilidade de sua ocorrência, considerando que são
possibilidades/hipóteses (mais ou menos incertas) identificadas de maneira
preditiva e passíveis de serem observadas ou não na implantação e execução de
uma atividade antrópica.
Conforme apresentado no item

II.5.2 – Meio Biótico, em ambientes

marinhos, há controvérsias sobre a possível redução da biodiversidade em função
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da introdução de espécies exóticas. Briggs (2007), por exemplo, argumenta que a
diversidade de uma comunidade marinha parece ser amplamente dependente de
invasões contínuas de fontes regionais ou mais distantes e, que não existe
nenhum caso confirmado de extinção causada por espécies invasoras neste
ambiente, o que sugere que os impactos têm sido superestimados. Ainda
Chapman (2016) postula que “espécies invasoras são uma realidade histórica,
não recente; invasões estão ocorrendo e continuarão a ocorrer devido à mudança
do clima e que o foco das ações de gestão deve ser a manutenção dos serviços
ecossistêmicos”.
Em relação à água de lastro, as embarcações de apoio dificilmente
necessitam lastrear em águas costeiras, por diversas razões: as embarcações
geralmente

saem

carregadas

dos

portos

de origem

com

suprimentos,

equipamentos, consumíveis, etc., para os FPSOs, podendo ou não ser lastreadas
em seu retorno do local da atividade. Assim, como este lastreamento ocorre em
águas oligotróficas, a chance de dispersão de larvas de espécies marinhas
exóticas é baixa.
Considerando que as embarcações de apoio representa um vetor potencial
de introdução e/ou disseminação de espécies marinhas exóticas, tal impacto pode
ser classificado como potencial.
Este impacto é, portanto, classificado como negativo e de incidência direta
considerando a introdução e/ou dispersão de espécies exóticas via trânsito de
embarcações de apoio.
Na análise da utilização pelas embarcações das bases de apoio, foi
observado que a rota prioritária se dará entre o complexo portuário do Rio de
Janeiro-RJ e Niterói-RJ para o PPSBS. Assim, a abrangência pode ser
considerada regional.
Apesar da incerteza e baixa probabilidade de uma espécie exótica ser
introduzida de forma bem sucedida e se tornar invasora, o impacto ambiental
seria posterior ao aspecto ambiental. As implicações biológicas seriam de longa
duração, de caráter permanente, podendo ser irreversíveis.
O presente impacto foi definido como cumulativo, indutor e induzido pelo
impacto “Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica em função da presença dos FPSOs na Área do Pólo Pré-
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Sal da Bacia de Santos” considerando a existência de outros impactos associados
sobre a comunidade bentônica incrustada.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
podem ocorrer não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em
todos os demais empreendimentos operando concomitante no Polo Pré-Sal
(Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes
efeitos cumulativos sobre a comunidade bentônica incrustada.
Assim, este impacto também atua de forma sinérgica uma vez que o
aumento do número de embarcações potencializa este impacto.
Como a alteração no fator ambiental teria potencial de ser no nível de
estruturas e funções, podendo comprometer as comunidades bióticas marinhas
associadas, este impacto foi classificado como de média magnitude.
Considerando a alta sensibilidade do fator ambiental, este impacto foi
classificado como sendo de grande importância.
Com relação ao descarte de água de lastro não são esperadas
interferências em Unidades de Conservação – UCs, visto que é proibida a
descarga de água de lastro em áreas ecologicamente sensíveis e em UCs, de
acordo com a NORMAM 20/2014.
O Quadro II.6.1.4.2.3-5 apresenta os atributos deste impacto ambiental.
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Quadro II.6.1.4.2.3-5 – Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras
via trânsito de embarcações de apoio.
Impacto O22

Introdução e/ou disseminação de
espécies exóticas invasoras via
trânsito de embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Frequência

NA

Impacto em UC

Não

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Para embarcações estrangeiras a serem utilizadas nas fases de
instalação e desativação
Caso sejam utilizadas embarcações estrangeiras, os contratos contarão com
cláusulas estabelecendo que as embarcações saiam de seus portos de origem
com “casco limpo” (apenas com presença de microincrustação), de acordo com
as recomendações da IMO.
Para embarcações pertencentes ao pool de barcos de apoio da empresa
em todas as fases (instalação, operação e desativação)
Estas embarcações necessariamente passam por docagem em dique seco,
obrigatória a cada cinco anos. Nesta ocasião os cascos são raspados e
repintados com esquema de pintura que contempla a aplicação de tintas antiincrustantes livres de TBT, em atendimento á NORMAN 23.
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Participação em congressos e em grupos técnicos internacionais
O setor de petróleo e gás tem participado, recentemente, de discussões
internas e com outros setores, relativas à bioinvasão marinha por bioincrustação.
A incorporação de ações práticas pelas empresas está condicionada às
regulamentações dos diversos países onde atuam e ao alinhamento com as boas
práticas internacionais. Porém, é consenso que ainda não existem alternativas
tecnológicas no mercado para prevenir e mitigar a bioincrustação.
No mundo, apenas a Austrália e a Nova Zelândia têm regulamentações de
biossegurança nacionais que abordam esse assunto, sendo que na Nova
Zelândia a diretiva, implantada em 2014, impôs para o país um período de quatro
anos de adaptação antes de se tornar efetivamente mandatória.
Salienta-se que, somente no Brasil, até o momento, há severas e crescentes
restrições associadas à ocorrência de espécies exóticas invasoras, principalmente
o coral-sol. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, há uma clareza das regras a
serem adotadas pelo setor, o que minimiza a insegurança jurídica e permite a
adoção de práticas já validadas pelas autoridades.
O Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia Marinha (The Institute of
Marine Engineering, Science and Technology – IMarEST) instituiu, no mesmo
ano, um Grupo de Especialistas de Gerenciamento de Bioincrustação (Biofouling
Management Expert Group - BMEG) que é multisetorial e congrega a participação
de algumas empresas do setor de O&G. A PETROBRAS é membro deste grupo
técnico.
Além

disso,

o

Grupo

de

Trabalho

de

Biodiversidade

e

Serviços

Ecossistêmicos (Biodiversity Ecosystem Services Working Group – BESWG) da
Associação

Internacional

de

Petróleo

para

a

Conservação

Ambiental

(International Petroleum Environmental Conservation Association – IPIECA), que
conta com a participação da PETROBRAS, elaborou em 2010, o documento
recomendatório “Guia para Prevenção e Gerenciamento – Espécies Exóticas
Invasoras e a Indústria de Óleo e Gás” (Alien invasive species and the oil and gas
industry - guidance for prevention and management). Da mesma forma que para
as orientações da Organização Marítima Internacional (International Maritime
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Association – IMO), ainda não há registros de sua aplicação por parte de
membros da indústria de petróleo e gás.
A criação dos grupos supracitados, assim como a publicação da IPIECA,
refletem o caráter emergente, multisetorial e transfronteiriço da temática e indicam
que é fundamental o engajamento do setor produtivo, de transporte marítimo em
geral, juntamente com os governos, para construir um conjunto de medidas de
aplicação operacionalmente viáveis para gerenciamento da introdução de
espécies exóticas invasoras por bioincrustação.
Apoio ao Ministério de Minas e Energia – MME nas discussões da
Organização Marítima Internacional (IMO)
A PETROBRAS, como convidada do Ministério de Minas e Energia – MME,
vem apoiando, desde 1996, a atuação do Brasil nas discussões da IMO sobre
bioinvasão, em alinhamento com as estratégias definidas pela Coordenação
Interministerial para Assuntos da IMO (CCA-IMO), mais especificamente nas
convenções de água de lastro e de sistemas anti-incrustantes.
Especialistas

de

diversas

áreas

da

companhia

vêm

fornecendo

embasamentos técnicos para a elaboração dos posicionamentos do país, visando
o aprimoramento dos instrumentos reguladores internacionais.
Especificamente, o tema bioinvasão por bioincrustação vem sendo debatido
no Subcomitê de Granéis Líquidos e Gases (Sub-committee on Bulk Liquids and
Gases - BLG) da IMO, desde 2007, quando foi criado um Grupo de
Correspondência sobre Bioincrustação (Biofouling Correspondence Group).
A participação da PETROBRAS vem sendo considerada relevante para o
alcance dos resultados esperados pelo MME, na busca de uma solução e/ou
alternativas consensadas.
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Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Centro de Pesquisas
da PETROBRAS (CENPES)
Diante das expressivas lacunas de conhecimento sobre bioinvasão marinha,
a PETROBRAS vem fomentando a condução de pesquisas para o aumento do
conhecimento da bioincrustação e seus aspectos técnico-científicos.
Assim, o Centro de Pesquisas da PETROBRAS – CENPES, desenvolve um
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, intitulado “Redução dos Riscos
da Bioinvasão” (RISBIO), visando:
• Desenvolver diagnósticos ambientais relacionados à presença de espécies
exóticas/invasoras em áreas de interesse da PETROBRAS.
• Estabelecer base de informações sobre a situação das instalações e
equipamentos para auxílio na tomada de decisão.
• Desenvolver pesquisas para o aumento do conhecimento científico (limites
fisiológicos, caracterização genética, interações ecológicas, dispersão
larval) sobre espécies exóticas/invasoras de interesse.
• Desenvolver pesquisas e tecnologias para prevenção e controle da
bioincrustação em instalações e equipamentos.
• Desenvolver/aprimorar ferramentas de análise de risco e de condução de
avaliações em cenários de interesse.
• Identificar tecnologias de mercado para remoção segura de bioincrustação.
O escopo do RISBIO contempla os seguintes projetos:
Gestão e Controle de Bioinvasão por Bioincrustação (GEBIO)
Foi firmado um Termo de Cooperação (TC) científica-tecnológica, em
dezembro de 2013, no valor de R$ 3,5 milhões, para a condução de pesquisas
específicas sobre alguns aspectos da bioincrustação, entre o CENPES e a
Divisão de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, que apresenta reconhecida experiência
nacional e internacional em suas pesquisas sobre bioincrustação.
O objetivo geral desta cooperação, intitulada “Projeto para Gestão e Controle
de Informações sobre Bioincrustação (GEBIO)”, com duração até dezembro de
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2016, é a sistematização de informações em um banco de dados sobre espécies
de organismos incrustantes em substratos naturais e artificiais da costa brasileira,
respaldado por uma coleção científica dos organismos incrustantes e de espécies
invasoras.
As atividades deste Projeto são:
• Desenvolvimento de Banco de Dados “Espécies Incrustantes da Costa
Brasileira”.
• Estabelecimento de coleção científica de espécies incrustantes.
• Monitoramento e controle de espécies invasoras.
• Desenvolvimento de metodologia de análise de risco à bioinvasão.
• Avaliação de relatórios e documentos na área de bioincrustação.
• Disseminação do conhecimento e capacitação.
Programa de Avaliação e Pesquisa do Coral-Sol na Baía de Todos os
Santos
Visando atender à recomendação de “estabelecer parcerias com a UFBA e a
PROMAR para desenvolver um programa de pesquisa” na Baia de Todos os
Santos, BA, em função do deslocamento da plataforma P-27 para a enseada do
Rio Paraguaçu-BA, a PETROBRAS estabeleceu o “Programa de Avaliação e
Pesquisa do coral-sol na Baía de Todos os Santos” (Programa Coral-sol BTS),
cujo escopo está detalhado abaixo.
O Programa Coral-sol BTS terá um custo de R$ 22,9 milhões e duração total
de quatro anos a partir da assinatura dos instrumentos contratuais com as
instituições colaboradoras.
Espera-se, ao final do programa, alcançar um patamar de conhecimento
sobre o coral-sol e suas interações com o ecossistema que permita compreender
seu potencial invasor e, caso necessário, identificar medidas de gerenciamento de
risco e controle desse organismo para a região da BTS, passíveis de adoção em
outros locais da costa brasileira.
O objetivo geral do Programa Coral-sol BTS é implementar um conjunto de
projetos para avaliar a distribuição atual de Tubastraea spp. (coral-sol) na BTS,
monitorar a evolução da sua ocorrência ao longo do tempo, ampliar e disseminar
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o conhecimento sobre os aspectos biológicos, ecológicos e fauna associada a
esses organismos, e promover iniciativas de inclusão social em comunidades de
pescadores, além de testar um protótipo de tecnologia de eliminação dos
organismos incrustados em equipamentos ou estruturas submersas.
Seus objetivos específicos são:
• Mapear e monitorar presença de Tubastraea spp. na BTS.
• Compreender o padrão reprodutivo e de desenvolvimento de Tubastraea
spp. na BTS.
• Descrever a fauna associada à Tubastraea spp. verificando a existência de
outros possíveis organismos exóticos.
• Avaliar a influência de Tubastraea spp. no recrutamento de espécies de
corais e esponjas nativas locais.
• Avaliar o possível impacto provocado por Tubastraea spp. sobre a
biodiversidade local.
• Avaliar possíveis rotas e padrões de dispersão de larvas de Tubastraea
spp. através da integração de dados geológicos/oceanográficos e
biológicos/ecológicos.
• Desenvolver equipamentos para o monitoramento remoto da dispersão
larval de Tubastraea spp.
• Testar protótipo para eliminação de organismos incrustados em estruturas
e equipamentos submerses.
• Desenvolver ações de Educação Ambiental em comunidades de seis
municípios localizados ao longo da BTS.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para incorporação em projetos de cunho científico.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para desenvolvimento do Turismo Ecológico em áreas
selecionadas da BTS.
O Quadro II.6.1.4.2.3-6 sumariza a medida e o grau de eficácia.
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Quadro II.6.1.4.2.3-6 – Qualificação da eficácia da medida para o impacto Introdução
e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras via trânsito
de embarcações de apoio.
Impacto O22

Introdução e/ou
Disseminação de
espécies exóticas
invasoras via trânsito
de embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Mitigadora
Preventiva

Mitigadora
Preventiva

Outras

Grau de eficácia
da medida

Descrição
Exigência contratual para que
embarcações de apoio estrangeiras
eventualmente atuando nas fases de
instalação e desativação apresentam
casco limpo na saí dos pontos de
origem
Limpeza dos cascos das embarcações
do pool da empresa durante docagens
obrigatórias
Partiipação em congressos e grupos
técnicos internacionais
Apoio ao MME nas discussões da IMO
Projetos de P&D do CENPES

Alta

Alta

Média

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Considerando que tais medidas acima expostas asseguram a minimização do
risco de bioinvasão por bioincrustação oriundos do trânsito das embarcações de
apoio, entendemos ser razoável que possam ser classificadas como de alta
eficácia.
A partir destas medidas, propõe-se os seguintes parâmetros, com respectivos
indicadores:
• Solicitação de anuência para novas embarcações estrangeiras que venham
a atuar na área (indicador: registro de “casco limpo” ao deixar o porto de
origem).
• Relatório de docagem (indicador: registro da limpeza e pintura do casco).
• Relatório de movimentação do casco durante a fase de planejamento
(indicador: registro de movimentações).
• Relatório de inspeções realizadas (indicador: número de inspeções
realizadas na fase de planejamento).
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
No Brasil, o regramento legal para gestão de água e lastro está consolidado
na Norma da Marinha – NORMAM-20, matéria sob responsabilidade da Capitania
dos Portos. Essa norma estabelece que todos os navios devem realizar a troca da
água de lastro em alto mar antes de entrar em um porto brasileiro, procedimento
que deve ser informado à ANVISA e à Capitania dos Portos, seguindo os mesmos
parâmetros estabelecidos pela IMO.
Quanto à bioincrustação, destaca-se a NORMAN-23 que trata do controle de
sistemas antiincrustantes em embarcações, a qual manteve o banimento do uso
do TBT (Tributil estanho) na composição das tintas anti-incrustantes.
Para todos os FPSOs, inclusive os novos, vindos de fora do Brasil, para os
navios de offloading, bem como embarcações de apoio, serão implementadas as
medidas regidas internacionalmente pela IMO e MARPOL, e adotados os
regramentos legais vigentes no Brasil (NORMAM 20).

O23 – In tro d u ç ã o e /o u d is s e m in a ç ã o d e e s p é c ie s e xó tic a s in va s o ra s n a
c o m u n id a d e b e n tô n ic a e m fun ç ã o d a p re s e n ç a d o s FP S Os n a
Áre a d o P ó lo P ré -S a l d a Ba c ia d e S a n to s

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Presença dos FPSOs
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica na Área do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos (PPSBS) possui baixa
sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante a etapa de operação, a presença dos FPSOs pode contribuir para a
introdução de espécies exóticas invasoras (EEI) na comunidade bentônica no
PPSBS.
Descrição do Impacto Ambiental:
As espécies exóticas ou alóctones são organismos que foram introduzidos
em ambientes fora de sua área de distribuição original, de forma acidental ou
proposital (LOPES et. al., 2009). Um dos vetores possíveis de transporte e
dispersão de espécies marinhas são os navios e plataformas, através de
organismos que se encontram incrustados no casco do FPSO, assim como
através do descarte de água de lastro (CARLTON, 2001).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, as espécies
exóticas podem ser enquadradas, como: contidas, detectadas em ambiente
natural, estabelecidas e invasoras. Dentre as citadas, as consideradas invasoras
tem capacidade de interferir na sobrevivência de outras espécies sendo, portanto,
o enfoque da avaliação deste impacto. No ambiente marinho, as duas espécies
de coral-sol (Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) são consideradas
hoje, no Brasil, espécies alvo, para as quais vêm sendo discutidas medidas de
monitoramento e controle pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) e IBAMA.
Mesmo que haja o registro da ocorrência de espécies exóticas, isto não
significa que tenha ocorrido a “introdução” das mesmas numa determinada
região/área. Para uma espécie ser considerada introduzida em uma determinada
região/área ela tem que superar diversas dificuldades e estabelecer seu ciclo de
vida completo no novo ambiente, ou seja, superar as etapas abaixo descritas,
segundo Miller et. al., (2002):
• Os organismos de uma determinada espécie têm que ser transportados,
por meio de incrustação de embarcações e equipamentos ou em água de
lastro de embarcações, e sobreviverem à viagem.
• Ao chegar a uma determinada região/área os organismos devem estar em
condições saudáveis para sobreviverem às “novas condições ambientais”.
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• Ao sobreviverem, os organismos de uma determinada espécie têm que
conseguir se reproduzirem nas “novas condições ambientais”, gerando
proles capazes de também sobreviverem nas mesmas condições.
• As proles geradas têm que garantir um número mínimo de indivíduos
capazes de estabelecerem uma nova população de descentes férteis.
• A nova população tem que sobreviver às “condições abióticas e bióticas” do
novo ambiente, incluindo as interações com as populações nativas.
Assim, somente após a superação de todas as etapas acima é que uma
determinada espécie pode ser considerada introduzida em uma região/área.
A prática internacional mostra que a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)
aplicada em estudos ambientais classifica quaisquer impactos como “potenciais”,
indicando a incerteza/probabilidade de sua ocorrência, considerando que são
possibilidades/hipóteses (mais ou menos incertas) identificadas de maneira
preditiva e passíveis de serem observadas ou não na implantação e execução de
uma atividade antrópica.
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, em ambientes
marinhos, há controvérsias sobre a possível redução da biodiversidade em função
da introdução de espécies exóticas. Briggs (2007), por exemplo, argumenta que a
diversidade de uma comunidade marinha parece ser amplamente dependente de
invasões contínuas de fontes regionais ou mais distantes e, que não existe
nenhum caso confirmado de extinção causada por espécies invasoras neste
ambiente, o que sugere que os impactos têm sido superestimados.

Ainda

Chapman (2016) postula que “espécies invasoras são uma realidade histórica,
não recente; invasões estão ocorrendo e continuarão a ocorrer devido à mudança
do clima e que o foco das ações de gestão deve ser a manutenção dos serviços
ecossistêmicos”.
Os FPSOs são possíveis vetores de introdução e ou disseminação de EEI
devido ao descarte da água de lastro e a bioincrustação do casco. Na área do
PPSBS, onde o FPSO ficará instalado ao longo de toda operação, as águas são
oligotróficas, não ocorrendo a possibilidade de introdução de água costeira no
tanque de lastro do FPSO.
Em relação à introdução e/ou disseminação de EEI por meio da
bioincrustação, tomando como espécies alvo as duas espécies de coral-sol, ,
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apesar de baixa probabilidade, apenas poderá acontecer no casco do FPSO
(comunidade

bentônica

incrustante),

posto

que

as

baixas

temperaturas

encontradas no fundo a partir da isóbata de 350 m na área da Bacia de Santos
impede a manutenção e desenvolvimento de colônias de coral-sol. Experimentos
recentes realizados pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM) no âmbito do Projeto de Gestão e Controle de Bioinvasão por
Bioincrustação (Projeto GEBIO) com colônias de T. coccinea, apontaram que não
há sobrevivência destas colônias em águas com temperaturas inferiores a 12,5°C
(Coutinho et. al., 2016). Na Bacia de Santos a isoterma de 12,5ºC é encontrada a
partir de 350 m de profundidade. Assim, para este impacto, foi considerada a
perturbação na comunidade bentônica incrustada no casco do FPSO e
desconsiderada a perturbação na comunidade bentônica de fundo.
Devido à baixa probabilidade de ocorrência, este impacto é considerado
potencial. Pelo poder competidor das EEI, este impacto é classificado como
negativo e de incidência direta.
Em que pese à incerteza e a baixa probabilidade de uma espécie exótica ser
introduzida de forma bem sucedida e se tornar invasora, o impacto ambiental
aconteceria em fase posterior ao aspecto ambiental e em intervalo
imprevisível. A abrangência, considerando que a comunidade a ser afetada é a
comunidade bentônica incrustada do casco do FPSO, é considerada local. As
implicações biológicas seriam de longa duração, de caráter permanente,
permanecendo até a desativação do Projeto, sendo reversível quando o casco
forlimpo e deslocado para outra área ou atividade.
O presente impacto foi definido como não cumulativo, ser o único que
considera as comunidades bentônicas incrustadas no casco do FPSO, e induzido
pelo impacto de “Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras
via trânsito de embarcações de apoio”.
Não existe a possibilidade de haver interferências em Unidades de
Conservação – UCs, visto que o FPSO permanecerá na mesma área durante
toda a sua operação.
Vale ressaltar que não é esperada contaminação dos cascos dos FPSOs,
visto as medidas de prevenção que serão descritas a seguir
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Como a alteração no fator ambiental não tem potencial de acontecer no nível
de estruturas e funções, este impacto foi classificado como de baixa magnitude.
Considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental, este impacto foi
classificado como sendo de pequena importância.
Desta maneira, o Quadro II.6.1.4.2.3-7 classifica este impacto.

Quadro II.6.1.4.2.3-7 – Classificação do impacto introdução e/ou disseminação de
espécies exóticas invasoras na comunidade bentônica em
função da presença dos FPSOs na Área do Pólo Pré-Sal da
Bacia de Santos.
Impacto O23

Introdução e/ou Disseminação de
espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica em função
da presença dos FPSOs na Área
do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Local

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

NA

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medida Mitigadora:
Não há medida aplicável para este impacto.
O24 – Alteração da qualidade da água oceânica devido a vazamento de
produtos químicos no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de produtos químicos no mar
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
oceânica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Possíveis acidentes com produtos químicos armazenados nos FPSOs podem
alterar a qualidade da água nos locais atingidos. Este impacto considera que tais
acidentes ocorram em regiões com mais de 12 milhas náuticas da costa.
Descrição do Impacto Ambiental:
No caso de vazamentos acidentais de produtos químicos, o impacto na
qualidade da água estará associado às características do produto quanto a sua
capacidade de dispersão, o que permitirá avaliar a extensão e a duração e/ou
persistência desse produto no meio ambiente marinho. Nesse contexto, será
relevante conhecer seu comportamento quanto a evaporação, processo que
reduz o volume do produto que impactará o meio ambiente, e quanto as suas
frações flutuante e dissolvida (IPIECA, 2000).
Dessa forma, observa-se um amplo espectro de comportamento físicoquímico dos produtos químicos, caso entrem em contato com o corpo d'água,
afetando não apenas as águas superficiais (produtos não miscíveis e leves), mas
também a coluna d'água (produtos solúveis e mais densos), em caso de acidente
com vazamento destas substâncias.
No caso de acidentes que resultem em vazamento de produtos químicos,
para avaliar o comportamento destes no ambiente marinho, pode-se usar como
referência as simulações numéricas realizadas para avaliar a dispersão dos
efluentes líquidos (impactos Alteração da qualidade da água oceânica pelo
lançamento de água produzida e de efluente da unidade de remoção de sulfatos).
Neste caso, as plumas, tanto de água de produção, quanto de efluentes de
unidade de remoção de sulfato, ficam confinadas em um raio de até 500 m do
ponto de lançamento.
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Ressalta-se que os volumes dos produtos químicos aqui analisados são
inferiores aos volumes lançados em tais simulações. Desta maneira, a utilização
de tais simulações como referência para se prever o comportamento dos produtos
químicos em caso de possíveis acidentes é extremamente conservadora.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, ele é
classificado como de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de produtos químicos no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações de lançamento de efluentes líquidos, espera-se
que a abrangência espacial deste impacto seja local, com duração imediata, e
permanência temporária. Após o acidente, o fator ambiental água tende a
retornar as suas características originais sendo, portanto, um impacto reversível.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre a água
oceânica, inclusive decorrentes de outras atividades no Polo Pré-sal. Pode
também ser tratado como sinérgico, já que poderá potencializar efeitos deletérios
na biota marinha.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de produtos químicos no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento
de produtos químicos no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento
de produtos químicos no mar.
Como neste impacto esrá sendo considerado o fator ambiental água
oceânica, ele não impacta UCs.
Devido aos pequenos volumes possíveis de serem derramados, a grande
capacidade de diluição do corpo receptor que faz com que este impacto esteja
confinado nas imediações do acidente e a possibilidade de regeneração do fator
ambiental impactado, este impacto pode ser classificado como sendo de baixa
magnitude. Associado à baixa sensibilidade do fator ambiental, a importância
deste impacto é média. Assim, o Quadro II.6.1.4.2.3-8 sumariza as classificações
deste impacto.
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Quadro II.6.1.4.2.3-8 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica devido a vazamento de produtos químicos no mar –
Fase de operação
Impacto O24

Alteração da qualidade da água
oceânica devido a vazamento de
produtos químicos no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor,
Sinérgico

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Especificamente com relação a vazamentos de produtos químicos a
mitigação dos impactos será baseada no Plano de Resposta a Emergências da
Bacia

de

Santos

(PRE-BS).

Essa

medida

é

de

caráter

corretivo.

Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do caráter potencial do impacto e da rápida dispersão dos
poluentes, não são previstas ações de monitoramento.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Instrução Normativa IBAMA n° 6/2001
O25 – Alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento
de combustível e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
oceânica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível e/ou óleo no mar proveniente
de acidentes das embarcações de apoio ou dos FPSOs, a qualidade da água
pode ser alterada nos locais atingidos. Este impacto considera que os acidentes
ou os efeitos não atingam águas em distâncias inferiores a 12 milhas náuticas da
costa, afetando somente o fator ambiental água oceânica.
Descrição do impacto:
Este impacto pode ocorrer devido ao acidente de embarcações de apoio, ou
dos FPSOs, ocasionando vazamento de combustível e/ou óleo no mar. Neste
impacto considera-se que o acidente e seus efeitos fiquem restritos ao fator
ambiental água oceânica (distâncias superiores a 12 milhas náuticas da costa).
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Considerando os resultados de modelagem apresentadas aspecto ambiental
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar é classificado com sendo
de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de incidência é direta.
As possíveis alterações na qualidade de água ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é suprarregional, com duração imediata, e permanência
temporária. Após o acidente, o fator ambiental água oceânica tende a retornar as
suas características originais sendo, portanto, um impacto reversível.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre a água
oceânica, inclusive impactos decorrentes de outras atividades no Polo Pré-sal.
Pode também ser tratado como sinérgico, já que poderá potencializar efeitos
deletérios na biota marinha.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar, Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar e Perturbação nas aves marinhas
pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar.
Este impacto considera que as manchas de óleo atingam somente águas
oceânicas, portanto UCs não seriam impactadas.
Conforme apresentados nos resultados do estudo de modelagem, a área
possivelmente impactada possui grande abrangência espacial, portanto este
impacto é classificado como sendo de alta magnitude. Associado à baixa
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Desta maneira, o impacto Alteração da qualidade da água oceânica devido ao
vazamento de combustíveis e/ou óleo no mar, foi classificado de acordo com o
Quadro II.6.1.4.2.3-9.
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Quadro II.6.1.4.2.3-9 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica devido a vazamento de óleo no mar.
Impacto O25

Alteração da qualidade da água
oceânica devido a vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor,
Sinérgico

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Alta

Importância

Média

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO), prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/02
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/13
• Resolução CONAMA n° 472/2015
O26 – Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de
combustível e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
costeira possui alta sensibilidade.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
383/814

Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de óleo no mar proveniente de acidentes das
embarcações de apoio ou dos FPSOs, a qualidade da água costeira pode ser
alterada nos locais atingidos.
Descrição do impacto:
Este impacto pode ocorrer devido ao acidente de embarcações de apoio, ou
dos FPSOs, ocasionando vazamento de óleo no mar. Neste impacto considera-se
que águas costeiras são atingidas e que ocorre vazamento de óleo, que possui
consequências ambientais mais severas que o vazamento de combustível,
associado a fase de instalação.
Para avaliar este impacto ambiental foi confeccionado o estudo de
Modelagem de Dispersão de Óleo para a Atividade de Produção e Escoamento
de Óleo e Gás do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 3, disponível no
Anexo II.6.1 deste documento, referenciado como TETRATECH (2017).
Para o cenário de pior caso do período de janeiro a junho, o menor tempo de
toque na costa foi calculado em 262 horas na Ilha Cabo Frio (Arraial do Cabo-RJ).
Para o período de julho a dezembro o menor tempo foi de 145 horas nas Ilhas
Maricas (Maricá-RJ).
Com relação à probabilidade de toque na costa, os maiores valores foram
observados no Município de Florianópolis, sendo de 25% no período de janeiro a
junho (nas Ilhas Moleques do Sul) e de 36% no período de julho a dezembro (na
Ilha do Xavier).
Através da integração dos resultados foi calculada as extensões máximas de
linha de costa com probabilidade de toque, sendo de 1.781,04 km em janeiro a
junho e de 2.182,52 km em julho a dezembro. Avaliando o resultado de forma
integrada, é considerada como área suscetível ao vazamento de óleo a costa
entre Quissamã (Rio de Janeiro) e São José do Norte (Rio Grande do Sul).
Considerando estes resultados de pior caso do estudo de modelagem, por
ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é classificado com sendo de
classe potencial e natureza negativa. Sua forma de incidência é direta, pois é
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consequência do aspecto ambiental Vazamento acidental de combustível e/ou
óleo no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água costeira ocorrem de forma
imediata. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é suprarregional, com duração imediata, e
permanência temporária. Após o acidente, o fator ambiental água costeira tende
a retornar as suas características originais sendo, portanto, um impacto
reversível.
O presente impacto foi definido como cumulativo considerando a existência
de outros impactos associados a diferentes aspectos ambientais, sobre a água
costeira, inclusive decorrentes de outras atividades, que não objeto do Projeto
Etapa 3. Pode também ser tratado como sinérgico, já que poderá potencializar
efeitos deletérios na biota marinha.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar, Perturbação no nécton pelo
vazamento de óleo no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
óleo no mar.
Este impacto considera que as manchas de óleo atingam águas costeiras,
portanto UCs poderiam ser impactadas. A identificação das UCs afetadas, bem
como a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas
para cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Conforme apresentados nos resultados do estudo de modelagem, a área
possivelmente impactada possui grande abrangência espacial, portanto este
impacto é classificado como sendo de alta magnitude. Associado à alta
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Desta maneira, o impacto Alteração da qualidade da água costeira devido ao
vazamento de combustíveis e/ou óleo no mar, foi classificado de acordo com o
Quadro II.6.1.4.2.3-10.
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Quadro II.6.1.4.2.3-10 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água costeira
devido a vazamento de combustível e/ou óleo no mar – Fase de
operação.
Impacto O26

Alteração da qualidade da água
costeira devido a vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor,
Sinérgico

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO), prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
O27 – Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
produtos químicos no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de produtos químicos no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
comunidade planctônica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de produtos químicos provenientes de
acidentes nos FPSOs, a qualidade da água pode ser alterada nos locais
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atingidos, podendo causar perturbações no plâncton, que pode entrar em contato
direto com os contaminantes nos locais de vazamento.
Descrição do Impacto Ambiental:
Por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é classificado com
sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta, pois é consequência do aspecto ambiental.
As possíveis alterações na estrutura do plâncton ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações de lançamento de efluentes líquidos, espera-se
que a abrangência espacial deste impacto seja local, com duração imediata, e
permanência temporária. Após o acidente espera-se que o plâncton retorne as
suas características originais, sendo portanto um impacto reversível. Estes
acidentes podem ocorrer em embarcações de apoio no trajeto entre as bases de
apoio e o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos. Devido as embarcações de apoio
transportarem somente fluido hidráulico e tintas em áreas contidas, pode-se
considerar que este impacto não incide sobre UCs.
Este impacto é induzido pelo impacto Alteração da qualidade da água
oceânica pelo vazamento de produtos químicos no mar e é classificado como
indutor dos impactos Perturbação no nécton pelo vazamento de produtos
químicos no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de produtos
químicos no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de produtos químicos tanto
nas UEPs como nas embarcações de apoio, mesmo considerando a mínima
interferência no meio físico e biótico, este impacto sobre a comunidade
planctônica será cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o
fator ambiental.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos
os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre a comunidade planctônica. Ressalta-se também que o presente impacto
ocorre de forma mais ampla já que está presente em todas as fases dos
empreendimentos (exceto para a fase de operação dos gasodutos). Ao se integrar
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em uma escala temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre o
fator ambiental, estes são significativamente ampliados. Merece destaque
também o fato de que acidentes com vazamentos de produtos químicos estão
também associados a outros empreendimentos de E&P operando na região, o
que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na Bacia de
Santos.
Devido aos pequenos volumes possíveis de serem derramados, a grande
capacidade de diluição do corpo receptor que faz com que este impacto esteja
confinado nas imediações do acidente e a possibilidade de regeneração do fator
ambiental impactado, este impacto pode ser classificado como sendo de baixa
magnitude. Associado à baixa sensibilidade do fator ambiental, a importância
deste impacto é pequena.
Os atributos do impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de produtos químicos no mar são consolidados no Quadro
II.6.1.4.2.3-11.

Quadro II.6.1.4.2.3-11 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade planctônica
pelo vazamento de produtos químicos no mar – Fase de
operação.
Impacto O27

Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de
produtos químicos no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Frequencia

Reversível
Cumulativo, Induzido e
indutor
N/A

Impacto em UC

Não

Cumulatividade
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Medidas Associadas:
Como este impacto foi classificado como sendo de pequena importância, não
são apresentadas medidas associadas.
Especificamente com relação a vazamentos de produtos químicos a
mitigação dos impactos será baseada no Plano de Resposta a Emergências da
Bacia

de

Santos

(PRE-BS).

Essa

medida

é

de

caráter

corretivo.

Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do caráter potencial do impacto e da rápida dispersão dos
poluentes, não são previstas ações de monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Instrução Normativa IBAMA 6/2001
• Decreto nº 4.136/02
• Decreto nº 5.098/04
O28 – Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
comunidade planctônica possui baixa sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível ou óleo no mar a comunidade
planctônica pode ser afetada pelo contato direto com o contaminante.
Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar, mas agora associado à fase de
operação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do impacto alteração da qualidade da
água devido a vazamento de combustível e/ou óleo no mar.
O impacto ocorre de forma imediata. Tendo como base as simulações
numéricas

apresentadas,

a

abrangência

espacial

deste

impacto

é

suprarregional, com duração imediata, e permanência temporária. Após o
acidente o fator ambiental tende a retornar as suas características originais,
sendo portanto um impacto reversível. Considerando a pluma demonstrada na
modelagem hidrodinâmica, modo probabilístico, observa-se que as águas
costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A
identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão
afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no
subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Este impacto é induzido pelo impacto Alteração da qualidade da água
oceânica pelo vazamento de combustível e/ou óleo e é classificado como indutor
dos impactos Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível e/ou óleo no
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mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível e/ou óleo
no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre a comunidade planctônica
será cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator
ambiental. É classificado portanto, como um impacto potencial cumulativo.
Merece destaque também o fato de que acidentes com vazamentos de óleo
estão também associados a outros empreendimentos de E&P operando na
região, o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na
Bacia de Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade
de acidentes envolvendo embarcações e navios envolvidos em diversas
atividades na área de estudo, especialmente nas regiões portuárias.
Por afetar diretamente populações comunidade do plâncton, este impacto é
classificado como de alta magnitude. Nesse sentido foi considerada a
importância do plâncton na estrutura das comunidades bênticas (meroplâncton) e
ictiícas (ictioplâncton), que poderiam ser afetadas em casos de vazamento de
óleo de grandes proporções. Associado à baixa sensibilidade do fator ambiental,
a importância deste impacto é média.
Os atributos do impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de óleo no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.3-12.
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Quadro II.6.1.4.2.3-12 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de óleo no mar – Fase de
operação.
Impacto O28

Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de
combustível e/ou óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Frequencia

Reversível
Cumulativo, induzido e
indutor
N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Média

Cumulatividade

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/2004
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
O29 – Perturbação no nécton pelo vazamento de produtos químicos no
mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de produtos químicos no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos acidentais de produtos químicos ocorridos com embarcações de
apoio ou FPSOs, poderão alterar a qualidade da água nos locais atingidos,
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podendo afetar os peixes, quelônios e cetáceos pelo contato direto ou pela
ingestão de alimento contaminado.
Descrição do Impacto Ambiental:
Um eventual acidente com vazamento de um ou mais destes produtos
químicos e combustíveis pode atingir de forma negativa a biota aquática, pelo
contato direto, ou através do consumo de alimento contaminado.
Os impactos no nécton estarão diretamente associados às características do
produto vazado quanto ao seu comportamento no corpo dágua, o que permitirá
avaliar a extensão e a duração e/ou persistência da pluma química. Nesse
contexto, aspectos como a volatilidade, solubilidade e densidade dos produtos
químicos

irão definir os processos de evaporação, dissolução, dispersão e

espalhamento do produto.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta pois é consequência do aspecto ambiental e indireta.
As possíveis alterações no fator ambiental ocorrem de forma imediata. Tendo
como base as simulações de lançamento de efluentes líquidos, espera-se que a
abrangência espacial deste impacto seja local.
Este impacto pode ser classificado como sendo de duração imediata,
temporária e reversível. Estes acidentes podem ocorrer em embarcações de
apoio no trajeto entre as bases de apoio e o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.
Devido as embarcações de apoio transportarem somente fluido hidráulico e tintas
em áreas contidas, pode-se considerar que este impacto não incide sobre UCs.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como indutor dos impactos Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
produtos químicos no mar e induzido por Alteração da qualidade da água
oceânica pelo vazamento de produtos químicos no mar e Perturbação na
comunidade planctônica pelo vazamento de produtos químicos no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de produtos químicos tanto
nas UEPs, mesmo considerando a mínima interferência no meio físico e biótico,
este impacto sobre o nécton será cumulativo com todos os outros impactos que
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já incidem sobre o fator ambiental, inclusive decorrentes de outras atividades. É
classificado portanto, como um impacto potencial cumulativo.
Por afetar o fator ambiental no nível de indivíduos, este impacto pode ser
classificado como sendo de baixa magnitude. Associado à alta sensibilidade do
fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Os atributos do impacto Perturbação em nécton pelo vazamento de produtos
químicos está consolidado no Quadro II.6.1.4.2.3-13.

Quadro II.6.1.4.2.3-13 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo vazamento
de produtos químicos no mar– Fase de operação.
Impacto O29

Perturbação no nécton pelo
vazamento de produtos químicos
no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta/Indireta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, induzido e
indutor

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Especificamente com relação a vazamentos de produtos químicos a
mitigação dos impactos será baseada no Plano de Resposta a Emergências da
Bacia

de

Santos

(PRE-BS).

Essa

medida

é

de

caráter

corretivo.

Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do caráter potencial do impacto e da rápida dispersão dos
poluentes, não são previstas ações de monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Instrução Normativa IBAMA 6/2001
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/2004
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
O30 – Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível e/ou óleo
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a vazamentos acidentais de óleo no mar, o nécton pode ser afetado.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível
no mar, mas agora associado à fase de operação. Nesse caso (operação), a
maior diferença está no cenário acidental que agora contempla não apenas as
embarcações de apoio (caso da fase de instalação e desativação) mas também
os FPSOs, incorporando os cenários de pior caso (VPC).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta (contato direto dos animais com a mancha de óleo).
Caso este impacto ocorra ele será de forma imediata. Tendo como base as
simulações numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é
suprarregional, com duração média (considerando os tempos de recuperação
esperados para a biota), e permanência temporária. Após o acidente o fator
ambiental tende a retornar as suas características originais, sendo portanto um
impacto reversível. Considerando a pluma demonstrada na modelagem
hidrodinâmica, modo probabilístico, observa-se que as águas costeiras são
suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs
afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão afetadas, as
consequências previstas para cada unidade e se há populações tradicionais que
dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 –
Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre o nécton será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como indutor do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
óleo no mar e induzido por Alteração da qualidade da água oceânica pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar e Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar e Perturbação no
nécton pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar.
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Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos
os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre o fator ambiental. Ressalta-se também que o presente impacto ocorre de
forma mais ampla já que poderá ocorrer em todas as fases dos empreendimentos
(exceto para a fase de operação dos gasodutos). Ao se integrar em uma escala
temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre o fator ambiental,
estes são significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que
acidentes com vazamentos de óleo estão também associados a outros
empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta em um efeito
cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na Bacia de Santos. Além disso,
esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade de acidentes envolvendo
embarcações e navios envolvidos em diversas atividades na área de estudo,
especialmente nas regiões portuárias.
Com base nos descritivos (atributos) deste impacto, especialmente a sua
duração e abrangência espacial, foi classificado como de alta magnitude.
Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é
grande.
Os atributos do impacto Perturbação no nécton pelo vazamento de óleo no
mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.3-14.
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Quadro II.6.1.4.2.3-14 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo
vazamento de óleo no mar – Fase de operação.
Impacto O30

Perturbação no nécton pelo
vazamento de óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta/ indireta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, induzido e
indutor

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
As medidas para este impacto são classificadas como de controle e
monitoramento e consistem em registrar a ocorrência de animais oleados, realizar
a necropsia das carcaças em estágio 2 de peixes, quelônios e mamíferos
marinhos (cetáceos e pinípedes) e avaliar a taxa de concentração da
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) nos tecidos hepático e adiposo.
Também serão realizadas campanhas semestrais de avistagem aérea e
embarcada de cetáceos em área costeira e oceância compreendida entre
Florianópolis/SC a Arraial do Cabo/RJ para registro das espécies de que ocorrem
na Bacia de Santos, a sazonalidade e distribuição das ocorrências .
Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Não foram identificados parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento.
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Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o nº
de peixes, quelônios e mamíferos marinhos oleados, o nº de animais mortos que
interagiram com combustível e avaliar se há aumento na taxa de concentração de
HPA nos tecidos hepático e adiposo. Além de verificar se ocorre alteração da área
de vida das espéceis de cetáceos na Bacia de Santos e correlacionar com a área
da mancha de combustível no mar.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/2004
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
O31 – Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de produtos
químicos no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de produtos químicos no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves
marinhas possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos acidentais de produtos químicos ocorridos com embarcações de
apoio ou FPSOs, poderão alterar a qualidade da água nos locais atingidos,
podendo afetar as aves marinhas pelo contato direto ou pela ingestão de alimento
contaminado.
Descrição do Impacto Ambiental:
Um eventual acidente com vazamento de um ou mais destes produtos
químicos e combustíveis pode atingir de forma negativa a biota aquática inclusive
as aves marinhas, pelo contato direto, ou através do consumo de alimento
contaminado.
Os impactos nas aves marinhas estarão diretamente associados às
características do produto vazado quanto ao seu comportamento no corpo dágua,
o que permitirá avaliar a extensão e a duração e/ou persistência da pluma
química. Nesse contexto, aspectos como a volatilidade, solubilidade e densidade
dos produtos químicos

irão definir os processos de evaporação, dissolução,

dispersão e espalhamento do produto.
Para as aves marinhas, as quais pousam ou mergulham para se alimentar e
descansar, os produtos que solubilizam e flutuam representam maior impacto
potencial, especialmente nas camadas superficiais e subsuperficiais. As aves
marinhas que estejam nas imediações das instalações ou embarcações
acidentadas estarão sujeitos a este impacto. Conforme descrito na Caracterização
da Atividade e constante nas FISPQs dos diversos produtos químicos utilizados e
transportados para os FPSOs, observa-se que há produtos corrosivos e tóxicos,
como os biocidas e sequestrantes, com elevada toxicidade e classificados como
perigosos. O contato com estes produtos poderá levar as aves à intoxicação e
eventualmente, em maiores concentrações, poderá ser letal. Contudo este é um
impacto bastante pontual e localizado, considerando o grande potencial de
dispersão e renovação das massas d’água na área, conforme descrito no impacto
alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento de produtos
químicos.
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Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua
forma de incidência é direta pois é consequência do aspecto ambiental e
indireta, uma vez que pode ser também induzido pelo impacto em água
oceânica.
As possíveis alterações na avifauna marinha ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações de lançamento de efluentes líquidos, espera-se
que a abrangência espacial deste impacto seja local.
Sendo assim este impacto pode ser classificado como sendo de duração
imediata, temporário e irreversível. Estes acidentes podem ocorrer em
embarcações de apoio no trajeto entre as bases de apoio e o Polo Pré-Sal da
Bacia de Santos. Devido as embarcações de apoio transportarem somente fluido
hidráulico e tintas em áreas contidas, pode-se considerar que este impacto não
incide sobre UCs.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como induzido por Alteração da qualidade da água oceânica pelo vazamento de
produtos químicos no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento de produtos
químicos no mar e Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
produtos químicos no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de produtos químicos tanto
nas UEPs como nas embarcações de apoio, mesmo considerando a mínima
interferência no meio físico e biótico, este impacto sobre a avifauna marinha será
cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. É
classificado portanto, como um impacto potencial cumulativo.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
ocorrem não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em todos
os demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes efeitos cumulativos
sobre o fator ambiental. Ressalta-se também que o presente impacto ocorre de
forma mais ampla já que poderá ocorrer em todas as fases dos empreendimentos
(exceto para a fase de operação dos gasodutos). Ao se integrar em uma escala
temporal todos os impactos destes empreendimentos sobre as aves marinhas,
estes são significativamente ampliados. Merece destaque também o fato de que
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acidentes com vazamentos de produtos químicos estão também associados a
outros empreendimentos de E&P operando na região, o que resulta em um efeito
cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na Bacia de Santos.
Considerando que o impacto irá incidir sobre o fator ambiental em nível de
indivíduos, foi classificado como de baixa magnitude. Associado à alta
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Desta maneira os atributos do impacto foram classificados de acordo com o
Quadro II.6.1.4.2.3-15.

Quadro II.6.1.4.2.3-15 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de produtos químicos no mar – Fase de operação.
Impacto O31

Perturbação nas aves marinhas
pelo vazamento de produtos
químicos no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta/Indireta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo e induzido

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Especificamente com relação a vazamentos de produtos químicos a
mitigação dos impactos será baseada no Plano de Resposta a Emergências da
Bacia

de

Santos

(PRE-BS).

Essa

medida

é

de

caráter

corretivo.

Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
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Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto sobre a avifauna.

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do caráter potencial do impacto e da rápida dispersão dos
poluentes, não são previstas ações de monitoramento.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Instrução Normativa IBAMA 6/2001
• Decreto nº 4.136/02
• Decreto nº 5.098/04
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
O32 – Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível
e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
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Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves
marinhas possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível ou óleo no mar as
comunidades de aves marinhas oceânicas e costeiras podem ser diretamente
afetadas tanto pelo contato direto como pelo consumo de alimento contaminado.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características próximas do impacto
Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar, mas
agora associado à fase de operação.
Nesse caso (operação), a maior diferença está no cenário acidental que
agora contempla não apenas as embarcações de apoio (caso da fase de
instalação e desativação) mas também os FPSOs, incorporando os cenários de
pior caso (VPC).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta (contato direto dos animais com a mancha de óleo).
Caso este impacto ocorra ele será de forma imediata. Tendo como base as
simulações numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é
suprarregional, com duração curta (entre cinco e 15 anos), e permanência
temporária. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo probabilístico, observase que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre
UCs.
Como este impacto induz impactos no meio biótico, ele também é classificado
como induzido por Alteração da qualidade da água oceânica pelo vazamento de
de combustível e/ou óleo no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento de
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combustível e/ou óleo no mar e Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre as aves marinhas será
cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Merece destaque também o fato de que acidentes com vazamentos de óleo
podem também ocorrer em outros empreendimentos de E&P operando na região,
o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre o fator ambiental na Bacia
de Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela possibilidade de
acidentes com vazamentos de óleo em embarcações e navios envolvidos em
diversas atividades na área de estudo, especialmente nas regiões portuárias.
Considerando a severidade associada aos atributos acima descritos, este
impacto é classificado como sendo de alta magnitude visto que pode
comprometer o equilíbrio das comunidades costeiras e pelágicas das aves
marinhas. Associado à alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste
impacto é grande.
Desta maneira os atributos do impacto Perturbação na avifauna pelo
vazamento de óleo no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.3-16.

Quadro II.6.1.4.2.3-16 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de óleo no mar – Fase de operação.
Impacto O32

Perturbação nas aves marinhas
pelo vazamento de óleo no mar

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo e induzido

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande
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Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Há medidas classificadas como de controle e monitoramento e consistem em
registrar a ocorrência de aves oleadas, realizar a necropsia das carcaças em
estágio 2 e avaliar a taxa de concentração da Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos (HPA) nos tecidos hepático e adiposo.
Também há medidas mitigadoras que visam impedir a dispersão da mancha
evitar o toque do combustível em áreas vulneráveis, através da implantação do
Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos (PEVO-BS),
conforme apresentado no processo de licenciamento.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto sobre a avifauna.
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Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o nº
de aves oleadas, o nº de aves mortas que interagiram com combustível e avaliar
se há aumento na taxa de concentração de HPA nos tecidos hepático e adiposo.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
O33 – Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível e/ou
óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
manguezais possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos acidentais de combustível ou óleo no mar provenientes das
embarcações de apoio ou dos FPSOs, podem atingir áreas de manguezais e
manguezais como demonstrado na modelagem hidrodinâmica da dispersão de
óleo (subitem II.6.2), contaminando e impactando esses ambientes.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características próximas do impacto
Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no mar, mas agora
associado à fase de operação. Nesse caso (operação), a maior diferença está no
cenário acidental que agora contempla não apenas as embarcações de apoio
(caso da fase de instalação e desativação) mas também os FPSOs, incorporando
os cenários de pior caso (VPC).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental XVI)
vazamento acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos nas áreas de manguezais ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é suprarregional, com duração média, e temporária.
Após o acidente, o fator ambiental manguezal tende a retornar às suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo probabilístico, observase que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre
UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
A modelagem hidrodinâmica para vazamentos de óleo realizada para o
Projeto Etapa 3 indicou que diversas áreas de manguezais são suscetíveis ao
toque. Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre os manguezais será
cumulativo com todos os outros impactos efetivos que incidem sobre o fator
ambiental.
O impacto potencial de um vazamento de óleo sobre manguezais tem caráter
cumulativo com os diversos impactos antrópicos que afetam os bosques, como
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citado no Diagnóstico do Meio Biótico, especialmente a degradação dos bosques
pela poluição crônica e supressão do bosque, entre outros.
Merece destaque também o fato de que acidentes com vazamentos de óleo
podem também ocorrer em outros empreendimentos de E&P operando na região,
o que resulta em um efeito cumulativo ampliado sobre os manguezais suscetíveis
na Bacia de Santos. Além disso, esse impacto é ainda ampliado pela
possibilidade de acidentes com vazamentos de óleo em embarcações e navios
envolvidos em diversas atividades na área de estudo, especialmente nas regiões
portuárias, onde sabidamente ocorrem extensas áreas de manguezais
Considerando a severidade deste impacto, representada pelos seus
descritores, este impacto é classificado como de alta magnitude, visto que o
óleo, ao atingir os manguezais, pode alterar a estrutura e funções do ecossistema
manguezal a longo prazo. Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a
importância deste impacto é grande.
Os atributos do impacto Perturbação em manguezais pelo vazamento de óleo
no mar está consolidado no Quadro II.6.1.4.2.3-17.
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Quadro II.6.1.4.2.3-17 – Classificação do impacto Perturbação em manguezais e
marismas pelo vazamento de óleo no mar – Fase de operação.
Impacto O33

Perturbação em manguezais pelo
vazamento de óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna; - Parâmetros florísticos e fitossociológicos da
vegetação.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos (no substrato inconsolidado
e nas raízes): riqueza; diversidade; equitabilidade; densidade.
• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade;
equitabilidade; densidade.
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• Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos em
organismos vivos (ex; caranguejo-uça).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resoluções CONAMA n° 303/2002
• 341/2003
• 388/2007
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/02
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Manguezais.
O34 – Perturbação em marismas pelo vazamento de combustível e/ou
óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental marismas
possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos acidentais de combustível e/ou óleo no mar provenientes das
embarcações de apoio ou dos FPSOs, podem atingir áreas de manguezais e
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manguezais como demonstrado na modelagem hidrodinâmica da dispersão de
óleo (subitem II.6.2), contaminando e impactando esses ambientes.
Descrição do Impacto Ambiental:
De acordo com a descrição apresentada na Análise de Vulnerabilidade do
presente EIA, assim como em manguezais, os impactos do óleo em marismas
são intensos e muito similares, resultantes basicamente dos efeitos físicos
(recobrimento) e químicos (toxicidade).
O tipo e grau de impacto do óleo nas marismas vai depender da conjunção de
diversos fatores tanto ambientais (época do ano, estrutura do ecossistema,
hidrodinamismo local) como das características do óleo vazado (densidade,
toxicidade, grau de intemperismo, volume). Dentre os efeitos do óleo em
marismas estão (PEZESHKI et. al., 2000):
• bloqueio de trocas gasosas
• redução da transpiração
• redução da fixação de carbono
• desfolhação
• bloqueio de fotossíntese
• mortalidade por recobrimento físico
• mortalidade por intoxicação
Mais recentemente, os impactos do óleo em marismas afetadas pelo acidente
com a BP no México, foram descritos por Lin et. al., (2012).
Um aspecto relevante do bosque de marisma é que as espécies têm
crescimento vegetativo por raízes tipo estolão, o que favorece as taxas de
sobrevivência apos a perda de folhas contaminadas com óleo (LOPES et. al.,
2006). Pezeshki et. al., (2000), ressalta que óleos intemperizados, mesmo tendo
perdido seu potencial tóxico, mas com elevada viscosidade, geram severos danos
no bosque de marisma pelo recobrimento físico das folhas, interrompendo suas
trocas gasosas e processos fotossintéticos. Este impacto, associado ao acumulo
do óleo no sedimento lodoso, resulta em severas e duradouras perturbações no
ecossistema marisma. Assim como nos manguezais, o tempo de recuperação de
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marismas impactadas por vazamentos de óleo é longo (décadas), como
detalhado na descrição destes CVAs no capítulo da AGRA deste EIA.
Diante destas características intrínsecas do ecossistema e do comportamento
do óleo nestes ambientes, as marismas são categorizadas entre os ambientes de
maior sensibilidade ao óleo, juntamente com manguezais e recifes de coral, tanto
no Brasil como em índices de sensibilidade internacionais (BRASIL-MMA, 2004;
NOAA, 2007, GUNDLACH & HAYES, 1978). No Brasil, recebem ISL 10 d, índice
máximo de sensibilidade ao óleo para os ambientes costeiros.
A Análise de Vulnerabilidade indicou a presença de Marismas em pelo menos
11 regiões da Área de Estudo e 16 na Área Suscetível (três em SP, oito em SC e
cinco no RS). Alem dessas áreas, observa-se frequentemente a presença de
franjas de marismas no entorno e margens de manguezais.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental XVI)
vazamento acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos nas áreas de manguezais ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é suprarregional, com duração curta, e temporária.
Após o acidente, o fator ambiental manguezal tende a retornar às suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo probabilístico, observase que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre
UCs.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre os marismas será
cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Considerando a severidade deste impacto, representada pelos seus
descritores, este impacto é classificado como de alta magnitude, visto que o
óleo, ao atingir os marismas, pode alterar a estrutura e funções do ecossistema a
longo prazo. Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a importância
deste impacto é grande.
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Os atributos do impacto Perturbação em marismas pelo vazamento de óleo
no mar está consolidado no Quadro II.6.1.4.2.3-18.

Quadro II.6.1.4.2.3-18 – Classificação do impacto Perturbação em marismas pelo
vazamento de óleo no mar – Fase de operação.
Impacto O34

Perturbação em marismas pelo
vazamento de óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna; - Parâmetros florísticos e fitossociológicos da
vegetação.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos (no substrato inconsolidado
e nas raízes): riqueza; diversidade; equitabilidade; densidade.
• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade;
equitabilidade; densidade.
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• Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos em
organismos vivos (ex; caranguejo-uça).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Resoluções CONAMA n° 303/2002,
• 341/2003,
• 388/2007;
• Decreto nº 4.136/02
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/13
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Manguezais.
O35

–

Perturbação em costões rochosos
combustível e/ou óleo no mar

pelo

vazamento

de

Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental costões
rochosos possui média sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível ou óleo no mar proveniente
de acidentes das embarcações de apoio ou dos FPSOs, áreas de costões
rochosos podem ser atingidas.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características próximas a do
impacto Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível no
mar, mas agora associado à fase de operação, tanto para os empreendimentos
de curta duração (TLD/SPAs) como para os de longa duração (DPs e Piloto de
Longa Duração).
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta, pois é consequência do aspecto ambiental XVI) vazamento acidental de
combustível ou óleo no mar.
Considerando os costões abrigados, as possíveis interferências são de curta
duração. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é suprarregional, com tempo de incidência
imediata, e permanência curta. Após o acidente o fator ambiental tende a
retornar as suas características originais, sendo portanto um impacto reversível.
Considerando a pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo
probabilístico, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto.
Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre os costões rochosos será
cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Assim, considerando a abrangência espacial suprarregional, duração curta
e permanência temporária (entre cinco e 15 anos), este impacto é classificado
como sendo de alta magnitude, visto que o óleo mesmo que intemperizado
poderá provocar alterações significativas e de longa duração nas populações de
organismos que habitam os costões rochosos. Associado à média sensibilidade
do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
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Desta maneira, os atributos do impacto Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de óleo no mar, são consolidados no Quadro II.6.1.4.2.3-19.

Quadro II.6.1.4.2.3-19 – Classificação do impacto Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar
Impacto O35

Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível e/ou
óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediata

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas

de

piche

>10cm

diâmetro;

bolotas

de piche <10cm diâmetro; piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos: riqueza; diversidade;
equitabilidade; densidade.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/02
• Decreto nº 5.098/04
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• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
O36 – Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível
e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental praias
arenosas possui média sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível ou óleo no mar provenientes
de acidentes das embarcações de apoio ou dos FPSOs, praias arenosas podem
ser atingidas, contaminando e impactando a comunidade biológica presente.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características próximas a do
impacto Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível no mar,
mas agora associado à fase de operação. Desta maneira, por ser um impacto
derivado de possíveis acidentes, ele é classificado com sendo potencial e de
natureza negativa. Sua forma de incidência é direta, pois é consequência do
aspecto ambiental Vazamento acidental de combustível ou óleo no mar.
As possíveis interferências nas praias arenosas ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é suprarregional, com duração imediata, e permanência
temporária (considerando o tempo de recuperação esperado para este fator
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ambiental). Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo probabilístico, observase que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre
UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto
nas UEPs como nas embarcações de apoio, este impacto sobre os praias
arenosas será cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o
fator ambiental.
Assim, este impacto é classificado como sendo de média magnitude, uma
vez que pode alterar a estrutura ou função dos ecossistemas em uma exensa
área de costa. Associado à média sensibilidade do fator ambiental, a
importância deste impacto é média. Considerando-se os possíveis acidentes
com embarcações de apoio, este impacto pode ocorrer em todas as fases do
empreendimento (instalação, operação e desativação). Os atributos do impacto
Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de óleo no mar é consolidado
no Quadro II.6.1.4.2.3-20.
Quadro II.6.1.4.2.3-20 – Classificação do impacto Perturbação em praias arenosas pelo
vazamento de óleo no mar – Fase de operação.
Impacto O36

Perturbação em praias arenosas
pelo vazamento de óleo no mar

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Média
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Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
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substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos da Macrofauna e Infauna: riqueza;
diversidade; equitabilidade; densidade;
• Parâmetros físico-quimicos de sedimento no infra, médio e supralitoral:
granulometria; oxigênio; carbono total; hidrocarbonetos; pH; salinidade;
estrutura e composição da infauna
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/2004
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
O37 – Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental planícies
de maré e terraços de baixa-mar possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível ou óleo no mar provenientes
de acidentes das embarcações de apoio ou dos FPSOs, planícies de maré e
terraços de baixa-mar podem ser atingidos.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar, mas agora associado à fase de operação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental vazamento
acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos nas planícies de maré e terraços de baixa-mar ocorrem
de forma imediata. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é suprarregional, com duração curta, e
temporária. Após o acidente, o fator ambiental marismas tende a retornar às
suas

características

originais,

sendo

portanto

um

impacto

reversível.

Considerando a pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo
probabilístico, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto.
Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre planícies de maré e
terraços de baixa-mar será cumulativo com todos os outros impactos que
incidem sobre o fator ambiental.
Assim, este impacto é classificado como de alta magnitude, visto que o óleo,
ao atingir as planícies de maré e terraços de baixa-mar, pode alterar a estrutura e
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funções dos ecossistemas a longo prazo. Associada à alta sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é grande.
Os atributos do impacto Perturbação em planícies de maré e terraços de
baixa-mar pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar, estão consolidados
no Quadro II.6.1.4.2.3-21.

Quadro II.6.1.4.2.3-21 – Classificação do impacto Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível e/ou
óleo no mar - Fase de operação.
Impacto O37

Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível e/ou
óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo. A eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
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da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resoluções CONAMA n° 303/2002, 341/2003, 388/2007;
• Decreto nº 5.098/2004
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
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II.6.1.4.2.4 – Fase de Desativação
O

Quadro

II.6.1.4.2.4-1

e

o

Quadro

II.6.1.4.2.4-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de desativação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.4.2.4-1 – Relação entre os fatores ambientais, aspectos ambientais e impactos potenciais sobre os meios físico e biótico
identificados na fase de desativação.
Fator Ambiental

Sensibilidade

Nécton

Alta

Biota marinha

Alta

Água costeira

Alta

Água oceânica

Baixa

Comunidade
planctônica

Baixa

Nécton

Alta

Aves marinhas

Alta

Manguezais e
marismas

Alta

Costões rochosos

Média

Praias arenosas

Média

Planícies de maré e
terraços de baixa-mar

Alta

Aspecto Ambiental
Colisão de embarcações de
apoio em trânsito
Introdução de espécies
exóticas pelo trânsito de
embarcaçoes
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar
Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Coordenador da Equipe

Nº

Impacto

D9

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em trânsito

D10

Perturbação da biota marinha pela introdução de espécies exóticas pelo trânsito de
embarcações

D11

Alteração da qualidade da água costeira devido a vazamento de combustível no mar

D12

Alteração da qualidade da água oceânica devido a vazamento de combustível no mar

D13

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível no mar

D14

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar

D15

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar

D16

Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no mar

D17

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível no mar

D18

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível no mar

D19

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo vazamento de
combustível no mar
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Praias
arenosas

Planícies de
maré e
terraços de
baixa-mar

Biota
marinha

Aves
marinhas

Costões
rochosos

Trânsito de embarcações de apoio
Vazamento acidental de combustível
e/ou óleo no mar

Manguezais

Trânsito de embarcações de apoio

Nécton

Comunidade
planctônica

Água
oceânica

Aspectos ambientais / Fator
Ambiental

Água costeira

Quadro II.6.1.4.2.4-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos potencias sobre os meios físico e
biótico na fase de desativação.

D16

D17

D18

D19

D9
D10
D11

D12
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Os resultados da avaliação de cada impacto potencial dos meios físico e
biótico identificados na presente fase estão sistematizados no Quadro
II.6.1.4.2.4-3 A seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta
fase do empreendimento.
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Importância
Grande

Média
Grande
Média

Magnitude
Alta

Baixa
Média
Média

Impacto em UC
Sim

Sim
Sim
Não

Frequência
NA

N/A
NA
N/A

Cumulatividade
Cumulativo, Sinérgico

Cumulativo
Cumulativo, Indutor,
Sinérgico
Cumulativo, Sinérgico,
Indutor

Reversibilidade
Irreversível

Irreversível
Reversível
Reversível

Permanência
Permanente

Longa

Temporário
Temporária
Temporária

Duração
Imediata

Regional

Posterior

Direta

Negativo

Todas

Imediata
Imediata

Alteração da qualidade da água oceânica devido a
vazamento de combustível no mar

Regional

Abrangência
espacial
Regional

D12

Regional

Imediato

Água Oceânica (Baixa)

Imediato

Tempo de
incidência

Direta

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Imediato

Alteração da qualidade da água costeira devido a
vazamento de combustível no mar

Direta

Forma de
incidência

D11

Direta

Água Costeira (Alta)

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas
invasoras via trânsito de embarcações de apoio

Negativo

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar

Comunidade Bentônica (Alta) D10

Todas

Trânsito de embarcações de
apoio

Negativo

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de
apoio em trânsito

Negativo

D9

Todas

Nécton (Alta)

Colisão de embarcações de
apoio em trânsito

Todas

Impacto

Físico/Biótico

N°

Físico/Biótico

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Físico/Biótico

Aspecto Ambiental

Físico/Biótico

Meio

Natureza

Atividade

Quadro II.6.1.4.2.4-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de desativação no meio Físico/Biótico

(Continua)
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Média

Grande

Sim

Média

Grande

Importância

Sim

N/A

Média

N/A

Cumulativo e induzido

Magnitude

Cumulativo, induzido e
indutor

Reversível

Média

Reversível

Temporária

Impacto em UC

Temporária

Curta

Sim

Média

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
combustível no mar

Regional

Frequência

Regional

D15

N/A

Imediato

Aves Marinhas (Alta)

Imediato

Cumulatividade
Cumulativo, Induzido e
Indutor

Direta

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Direta

Reversibilidade
Reversível

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível
no mar

Negativo

Permanência

D14

Temporária

Nécton (Alta)

Negativo

Duração

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Imediata

Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar

Todas

Abrangência espacial

D13

Regional

Comunidade Planctônica
(Baixa)

Todas

Tempo de incidência

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Imediato

Físico/Biótico

Forma de incidência

Impacto

Direta

N°

Físico/Biótico

Natureza

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade

Quadro II.6.1.4.2.4-3 (Continuação)
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Técnico Responsável
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Importância
Grande
Média
Grande

Média

Magnitude
Alta
Média
Média

Média

Impacto em UC
Sim
Sim
Sim

Sim

Frequência
N/A
N/A
N/A

N/A

Cumulatividade
Cumulativo
Cumulativo
Cumulativo

Cumulativo

Reversibilidade
Reversível
Reversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária

Temporária

Duração
Média

Temporária

Todas

Curta
Imediata
Curta

Todas

Coordenador da Equipe

Abrangência espacial

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixamar pelo vazamento de combustível no mar

Regional

D19

Regional

Planícies de maré e terraços
de baixa-mar (Alta)

Regional

Todas

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Regional

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível no mar

Tempo de incidência

D18

Imediato

Praias Arenosas (média)

Imediato

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Imediato

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de
combustível no mar

Imediato

D17

Forma de incidência

Costões rochosos (Alta)

Direta

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Direta

Perturbação em manguezais pelo vazamento de
combustível no mar

Direta

D16

Direta

Manguezais (Alta)

Natureza

Físico/Biótico

Vazamento acidental de
combustível e/ou óleo no mar.

Negativo

Impacto

Negativo

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Todas

Meio

Físico/Biótico

Atividade
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D9 – Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em
trânsito
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Colisão de embarcações de apoio em trânsito
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Na fase de desativação, o trânsito das embarcações de apoio, desde a costa
até a área das atividades do Projeto Etapa 3, poderá gerar impactos durante os
translados das embarcações, envolvendo a colisão acidental com cetáceos e
quelônios marinhos. Estas colisões podem provocar ferimentos ou fatalidades
nestes animais (DOLMAN et. al., 2006; WORK et. al., 2010).
Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação no nécton pela colisão de embarcações
de apoio em trânsito da fase de instalação.
Este impacto foi classificado como sendo potencial, negativo, incidência
direta. Como este impacto está relacionado com as bases de apoio portuárias, foi
classificado como regional. A duração desse impacto pode ser classificado como
imediata e temporário. Apesar do atributo permanência estar diretamente ligado
ao tempo de duração, este impacto foi classificado como irreversível, visto que
se está analisando o pior cenário que seria a morte do indivíduo. Considerando o
fluxo de embarcações de apoio em águas costeiras, este impacto incide sobre
UCs.
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Este impacto é cumulativo, considerando a existência de impactos efetivos
associados a diferentes aspectos ambientais sobre cetáceos e quelônios.
Este impacto também atua de forma sinérgica, pois na área há o trânsito dos
demais empreendimentos presentes no Polo Pré-Sal (Piloto de Lula, Etapa 1,
Etapa 2 e Libra e das demais embarcações e navios transitando na área de
estudo o que amplia, tanto espacial como temporalmente oo risco de colisões
entre embarcações de apoio para atendimento ao Projeto Etapa 3 e cetáceos e
quelônios, especialmente em águas costeiras e nas proximidades de áreas
portuárias, onde o trânsito de embarcações é mais intenso.
Mesmo considerando as características ecológicas dos cetáceos e quelônios
(espécies k estrategistas, de crescimento lento, prole reduzida e maturidade
sexual tardia), o número de embarcações envolvidas na desativação é pequeno,
dessa forma, a magnitude do impacto foi definida como baixa, resultando em um
impacto de média importância.
O Quadro II.6.1.4.2.4-4 classifica os atributos deste impacto.

Quadro II.6.1.4.2.4-4 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pela colisão de
embarcações de apoio em –Fase de desativação
Impacto D9

Perturbação no nécton pela
colisão de embarcações de apoio
em trânsito

Atributos
Classe

Classificação
Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade
Cumulatividade

Irreversível
Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
As duas medidas para este impacto são classificadas como de controle e
monitoramento e consistem em registrar a ocorrência e realizar a necropsia das
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carcaças de aves, quelônios e mamíferos marinhos (cetáceos e pinípedes) que
ocorrem entre Laguna/SC e Saquarema/RJ com o objetivo de avaliar a
interferência da atividade de produção e escoamento de petróleo e gás com
esses animais. Também serão realizadas campanhas semestrais de avistagem
aérea e embarcada de cetáceos em área costeira e oceânica compreendida entre
Florianópolis/SC a Arraial do Cabo/RJ para registro das espécies de que ocorrem
na Bacia de Santos, a sazonalidade e distribuição das ocorrências.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o nº
de aves, quelônios e mamíferos marinhos que morrem em decorrência de colisão
com embarcações de apoio e avaliar se ocorre alteração da área de vida das
espécies de cetáceos na Bacia de Santos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
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D10 – In tro d u ç ã o e /o u d is s e m in a ç ã o d e e s p é c ie s e xó tic a s in va s o ra s via
trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Trânsito de embarcações de apoio
Sensibilidade do fator ambiental:
Conforme apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental comunidade
bentônica costeira possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Durante as fases de instalação, operação e desativação das instalações do
Etapa 3, as embarcações de apoio, representam um vetor potencial de introdução
de espécies marinhas exóticas.
São utilizadas embarcações de apoio já pertencentes à relação de barcos
que atendem às unidades da Bacia de Santos. Caso essas embarcações fossem
incrustadas com EEI, há possibilidade de que, durante o trãnsito, aproximando-se
de áreas costeiras, possa haver a disseminação de larvas ou indivíduos na
comunidade bentônica costeira.
Na fase de desativação, porém, podem ser utilizadas embarcações especiais
diferentes daquelas relacionadas no Projeto Continuado, desde que seja anuído
pelo IBAMA. Logo, é possível que embarcações estrangeiras entrem em Águas
Jurisdicionais Brasileiras, podendo introduzir e/ou disseminar EEI na comunidade
bentônica de áreas costeiras.
Descrição do Impacto Ambiental:
As espécies exóticas ou alóctones são organismos que foram introduzidos
em ambientes fora de sua área de distribuição original, de forma acidental ou
proposital (LOPES et. al., 2009). Um dos vetores possíveis de transporte e
dispersão de espécies marinhas são os navios e plataformas, através de
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organismos que se encontram incrustados no casco do FPSO, assim como
através do descarte de água de lastro (CARLTON, 2001).
Conforme apresentado no subitem II.5.2 – Meio Biótico, as espécies
exóticas podem ser enquadradas, como: contidas, detectadas em ambiente
natural, estabelecidas e invasoras. Dentre as citadas, as consideradas invasoras
tem capacidade de interferir na sobrevivência de outras espécies sendo, portanto,
o enfoque da avaliação deste impacto. No ambiente marinho, as duas espécies
de coral-sol (Tubastraea coccinea e Tubastraea tagusensis) são consideradas
hoje, no Brasil, espécies alvo, para as quais vêm sendo discutidas medidas de
monitoramento e controle pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) e IBAMA.
Mesmo que haja o registro da ocorrência de espécies exóticas, isto não
significa que tenha ocorrido a “introdução” das mesmas numa determinada
região/área. Para uma espécie ser considerada introduzida em uma determinada
região/área ela tem que superar diversas dificuldades e estabelecer seu ciclo de
vida completo no novo ambiente, ou seja, superar as etapas abaixo descritas,
segundo Miller et. al., (2002):
• Os organismos de uma determinada espécie têm que ser transportados,
por meio de incrustação de embarcações e equipamentos ou em água de
lastro de embarcações, e sobreviverem à viagem.
• Ao chegar a uma determinada região/área os organismos devem estar em
condições saudáveis para sobreviverem às “novas condições ambientais”.
• Ao sobreviverem, os organismos de uma determinada espécie têm que
conseguir se reproduzirem nas “novas condições ambientais”, gerando
proles capazes de também sobreviverem nas mesmas condições.
• As proles geradas têm que garantir um número mínimo de indivíduos
capazes de estabelecerem uma nova população de descentes férteis.
• A nova população tem que sobreviver às “condições abióticas e bióticas” do
novo ambiente, incluindo as interações com as populações nativas.
Assim, somente após a superação de todas as etapas acima é que uma
determinada espécie pode ser considerada introduzida em uma região/área.
A prática internacional mostra que a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA)
aplicada em estudos ambientais classifica quaisquer impactos como “potenciais”,
indicando a incerteza/probabilidade de sua ocorrência, considerando que são
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possibilidades/hipóteses (mais ou menos incertas) identificadas de maneira
preditiva e passíveis de serem observadas ou não na implantação e execução de
uma atividade antrópica.
Conforme apresentado no subitem

II.5.2 – Meio Biótico, em ambientes

marinhos, há controvérsias sobre a possível redução da biodiversidade em função
da introdução de espécies exóticas. Briggs (2007), por exemplo, argumenta que a
diversidade de uma comunidade marinha parece ser amplamente dependente de
invasões contínuas de fontes regionais ou mais distantes e, que não existe
nenhum caso confirmado de extinção causada por espécies invasoras neste
ambiente, o que sugere que os impactos têm sido superestimados. Ainda
Chapman (2016) postula que “espécies invasoras são uma realidade histórica,
não recente; invasões estão ocorrendo e continuarão a ocorrer devido à mudança
do clima e que o foco das ações de gestão deve ser a manutenção dos serviços
ecossistêmicos”.
Em relação à água de lastro, as embarcações de apoio dificilmente
necessitam lastrear em águas costeiras, por diversas razões: as embarcações
geralmente

saem

carregadas

dos

portos

de origem

com

suprimentos,

equipamentos, consumíveis, etc., para os FPSOs, podendo ou não ser lastreadas
em seu retorno do local da atividade. Assim, como este lastreamento ocorre em
águas oligotróficas, a chance de dispersão de larvas de espécies marinhas
exóticas é baixa.
Adicionalmente,

todas

as

embarcações

provenientes

do

exterior

(principalmente aqueles não pertencentes à relação de barcos licenciados
disponíveis para a empresa) que podem vir a atender à fase de desativação,
devem seguir a NORMAM 20/2014, que incorpora medidas da IMO.
Considerando que as embarcações de apoio representa um vetor potencial
de introdução e/ou disseminação de espécies marinhas exóticas, tal impacto pode
ser classificado como potencial.
Este impacto é, portanto, classificado como negativo e de incidência direta
considerando a introdução e/ou dispersão de espécies exóticas via trânsito de
embarcações de apoio. Na análise da utilização pelas embarcações das bases de
apoio, foi observado que a rota prioritária se dará entre o complexo portuário do

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
445/814

Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ para o PPSBS. Assim, a abrangência pode ser
considerada regional.
Apesar da incerteza e baixa probabilidade de uma espécie exótica ser
introduzida de forma bem sucedida e se tornar invasora, o impacto ambiental
seria posterior ao aspecto ambiental. As implicações biológicas seriam de longa
duração, de caráter permanente, podendo ser irreversíveis.
O presente impacto foi definido como cumulativo, indutor e induzido pelo
impacto “Introdução e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica em função da presença dos FPSOs na Área do Pólo PréSal da Bacia de Santos” considerando a existência de outros impactos associados
sobre a comunidade bentônica incrustada.
Destaca-se também que estes impactos cumulativos sobre o fator ambiental
podem ocorrer não apenas nas instalações previstas no Etapa 3, mas também em
todos os demais empreendimentos operando concomitante no Polo Pré-Sal
(Piloto de Lula, Etapa 1, Etapa 2 e Libra), o que eleva a dimensão espacial destes
efeitos cumulativos sobre a comunidade bentônica incrustada. Assim, este
impacto também atua de forma sinérgica uma vez que o aumento do número de
embarcações potencializa este impacto.
Como a alteração no fator ambiental teria potencial de ser no nível de
estruturas e funções, podendo comprometer as comunidades bióticas marinhas
associadas, este impacto foi classificado como de média magnitude.
Considerando a alta sensibilidade do fator ambiental, este impacto foi
classificado como sendo de grande importância.
Com relação ao descarte de água de lastro não são esperadas interferências
em Unidades de Conservação – UCs, visto que é proibida a descarga de água de
lastro em áreas ecologicamente sensíveis e em UCs, de acordo com a NORMAM
20/2014. Da mesma forma, mesmo que haja incrustação dos cascos,
considerando o trânsito entre a áreas do Pólo Pré-sal e Baía de Guanabara, há
baixa probabilidade de que haja disseminação em áreas consolidadas de fundo
visto as medidas de prevenção aplicadas.
Na fase de desativação, por outro lado, caso sejam usadas embarcações
provenientes do exterior e, caso tenham EEI incrustadas no casco, pode haver a
disseminação em áreas de UC. A identificação das UCs afetadas, bem como a
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descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
O Quadro II.6.1.4.2.4-5 apresenta os atributos deste impacto ambiental.

Quadro II.6.1.4.2.4-5 – Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras
via trânsito de embarcações de apoio.
Impacto D10

Introdução e/ou disseminação de
espécies exóticas invasoras via
trânsito de embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Frequência

NA

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Para embarcações estrangeiras a serem utilizadas nas fases de
instalação e desativação
Caso sejam utilizadas embarcações estrangeiras, os contratos contarão com
cláusulas estabelecendo que as embarcações saiam de seus portos de origem
com “casco limpo” (apenas com presença de microincrustação), de acordo com
as recomendações da IMO.
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Para embarcações pertencentes ao pool de barcos de apoio da empresa
em todas as fases (instalação, operação e desativação)
Estas embarcações necessariamente passam por docagem em dique seco,
obrigatória a cada cinco anos. Nesta ocasião os cascos são raspados e
repintados com esquema de pintura que contempla a aplicação de tintas antiincrustantes livres de TBT, em atendimento á NORMAN 23.
Participação em congressos e em grupos técnicos internacionais
O setor de petróleo e gás tem participado, recentemente, de discussões
internas e com outros setores, relativas à bioinvasão marinha por bioincrustação.
A incorporação de ações práticas pelas empresas está condicionada às
regulamentações dos diversos países onde atuam e ao alinhamento com as boas
práticas internacionais. Porém, é consenso que ainda não existem alternativas
tecnológicas no mercado para prevenir e mitigar a bioincrustação.
No mundo, apenas a Austrália e a Nova Zelândia têm regulamentações de
biossegurança nacionais que abordam esse assunto, sendo que na Nova
Zelândia a diretiva, implantada em 2014, impôs para o país um período de quatro
anos de adaptação antes de se tornar efetivamente mandatória.
Salienta-se que, somente no Brasil, até o momento, há severas e crescentes
restrições associadas à ocorrência de espécies exóticas invasoras, principalmente
o coral-sol. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, há uma clareza das regras a
serem adotadas pelo setor, o que minimiza a insegurança jurídica e permite a
adoção de práticas já validadas pelas autoridades.
O Instituto de Engenharia, Ciência e Tecnologia Marinha (The Institute of
Marine Engineering, Science and Technology – IMarEST) instituiu, no mesmo
ano, um Grupo de Especialistas de Gerenciamento de Bioincrustação (Biofouling
Management Expert Group - BMEG) que é multisetorial e congrega a participação
de algumas empresas do setor de O&G. A PETROBRAS é membro deste grupo
técnico.
Além

disso,

o

Grupo

de

Trabalho

de

Biodiversidade

e

Serviços

Ecossistêmicos (Biodiversity Ecosystem Services Working Group – BESWG) da
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de

Petróleo

para

a

Conservação

Ambiental

(International Petroleum Environmental Conservation Association – IPIECA), que
conta com a participação da PETROBRAS, elaborou em 2010, o documento
recomendatório “Guia para Prevenção e Gerenciamento – Espécies Exóticas
Invasoras e a Indústria de Óleo e Gás” (Alien invasive species and the oil and gas
industry - guidance for prevention and management). Da mesma forma que para
as orientações da Organização Marítima Internacional (International Maritime
Association – IMO), ainda não há registros de sua aplicação por parte de
membros da indústria de petróleo e gás.
A criação dos grupos supracitados, assim como a publicação da IPIECA,
refletem o caráter emergente, multisetorial e transfronteiriço da temática e indicam
que é fundamental o engajamento do setor produtivo, de transporte marítimo em
geral, juntamente com os governos, para construir um conjunto de medidas de
aplicação operacionalmente viáveis para gerenciamento da introdução de
espécies exóticas invasoras por bioincrustação.
Apoio ao Ministério de Minas e Energia – MME nas discussões da
Organização Marítima Internacional (IMO)
A PETROBRAS, como convidada do Ministério de Minas e Energia – MME,
vem apoiando, desde 1996, a atuação do Brasil nas discussões da IMO sobre
bioinvasão, em alinhamento com as estratégias definidas pela Coordenação
Interministerial para Assuntos da IMO (CCA-IMO), mais especificamente nas
convenções de água de lastro e de sistemas anti-incrustantes.
Especialistas

de

diversas

áreas

da

companhia

vêm

fornecendo

embasamentos técnicos para a elaboração dos posicionamentos do país, visando
o aprimoramento dos instrumentos reguladores internacionais.
Especificamente, o tema bioinvasão por bioincrustação vem sendo debatido
no Subcomitê de Granéis Líquidos e Gases (Sub-committee on Bulk Liquids and
Gases - BLG) da IMO, desde 2007, quando foi criado um Grupo de
Correspondência sobre Bioincrustação (Biofouling Correspondence Group).
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A participação da PETROBRAS vem sendo considerada relevante para o
alcance dos resultados esperados pelo MME, na busca de uma solução e/ou
alternativas consensadas.
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Centro de Pesquisas
da PETROBRAS (CENPES)
Diante das expressivas lacunas de conhecimento sobre bioinvasão marinha,
a PETROBRAS vem fomentando a condução de pesquisas para o aumento do
conhecimento da bioincrustação e seus aspectos técnico-científicos.
Assim, o Centro de Pesquisas da PETROBRAS – CENPES, desenvolve um
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, intitulado “Redução dos Riscos
da Bioinvasão” (RISBIO), visando:
• Desenvolver diagnósticos ambientais relacionados à presença de espécies
exóticas/invasoras em áreas de interesse da PETROBRAS.
• Estabelecer base de informações sobre a situação das instalações e
equipamentos para auxílio na tomada de decisão.
• Desenvolver pesquisas para o aumento do conhecimento científico (limites
fisiológicos, caracterização genética, interações ecológicas, dispersão
larval) sobre espécies exóticas/invasoras de interesse.
• Desenvolver pesquisas e tecnologias para prevenção e controle da
bioincrustação em instalações e equipamentos.
• Desenvolver/aprimorar ferramentas de análise de risco e de condução de
avaliações em cenários de interesse.
• Identificar tecnologias de mercado para remoção segura de bioincrustação.
O escopo do RISBIO contempla os seguintes projetos:
A) Gestão e Controle de Bioinvasão por Bioincrustação (GEBIO)
Foi firmado um Termo de Cooperação (TC) científica-tecnológica, em
dezembro de 2013, no valor de R$ 3,5 milhões, para a condução de pesquisas
específicas sobre alguns aspectos da bioincrustação, entre o CENPES e a
Divisão de Biotecnologia Marinha do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
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Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil, que apresenta reconhecida experiência
nacional e internacional em suas pesquisas sobre bioincrustação.
O objetivo geral desta cooperação, intitulada “Projeto para Gestão e Controle
de Informações sobre Bioincrustação (GEBIO)”, com duração até dezembro de
2016, é a sistematização de informações em um banco de dados sobre espécies
de organismos incrustantes em substratos naturais e artificiais da costa brasileira,
respaldado por uma coleção científica dos organismos incrustantes e de espécies
invasoras.
As atividades deste Projeto são:
• Desenvolvimento de Banco de Dados “Espécies Incrustantes da Costa
Brasileira”.
• Estabelecimento de coleção científica de espécies incrustantes.
• Monitoramento e controle de espécies invasoras.
• Desenvolvimento de metodologia de análise de risco à bioinvasão.
• Avaliação de relatórios e documentos na área de bioincrustação.
• Disseminação do conhecimento e capacitação.

B) Programa de Avaliação e Pesquisa do Coral-Sol na Baía de Todos
os Santos
Visando atender à recomendação de “estabelecer parcerias com a UFBA e a
PROMAR para desenvolver um programa de pesquisa” na Baia de Todos os
Santos, BA, em função do deslocamento da plataforma P-27 para a enseada do
Rio Paraguaçu-BA, a PETROBRAS estabeleceu o “Programa de Avaliação e
Pesquisa do coral-sol na Baía de Todos os Santos” (Programa Coral-sol BTS),
cujo escopo está detalhado abaixo.
O Programa Coral-sol BTS terá um custo de R$ 22,9 milhões e duração total
de quatro anos a partir da assinatura dos instrumentos contratuais com as
instituições colaboradoras.
Espera-se, ao final do programa, alcançar um patamar de conhecimento
sobre o coral-sol e suas interações com o ecossistema que permita compreender
seu potencial invasor e, caso necessário, identificar medidas de gerenciamento de
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risco e controle desse organismo para a região da BTS, passíveis de adoção em
outros locais da costa brasileira.
O objetivo geral do Programa Coral-sol BTS é implementar um conjunto de
projetos para avaliar a distribuição atual de Tubastraea spp. (coral-sol) na BTS,
monitorar a evolução da sua ocorrência ao longo do tempo, ampliar e disseminar
o conhecimento sobre os aspectos biológicos, ecológicos e fauna associada a
esses organismos, e promover iniciativas de inclusão social em comunidades de
pescadores, além de testar um protótipo de tecnologia de eliminação dos
organismos incrustados em equipamentos ou estruturas submersas.
Seus objetivos específicos são:
• Mapear e monitorar presença de Tubastraea spp. na BTS.
• Compreender o padrão reprodutivo e de desenvolvimento de Tubastraea
spp. na BTS.
• Descrever a fauna associada à Tubastraea spp. verificando a existência de
outros possíveis organismos exóticos.
• Avaliar a influência de Tubastraea spp. no recrutamento de espécies de
corais e esponjas nativas locais.
• Avaliar o possível impacto provocado por Tubastraea spp. sobre a
biodiversidade local.
• Avaliar possíveis rotas e padrões de dispersão de larvas de Tubastraea
spp. através da integração de dados geológicos/oceanográficos e
biológicos/ecológicos.
• Desenvolver equipamentos para o monitoramento remoto da dispersão
larval de Tubastraea spp.
• Testar protótipo para eliminação de organismos incrustados em estruturas
e equipamentos submerses.
• Desenvolver ações de Educação Ambiental em comunidades de seis
municípios localizados ao longo da BTS.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para incorporação em projetos de cunho científico.
• Desenvolver ações de Inclusão Social envolvendo capacitação de
profissionais para desenvolvimento do Turismo Ecológico em áreas
selecionadas da BTS.
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O Quadro II.6.1.4.2.4-6 sumariza a medida e o grau de eficácia.

Quadro II.6.1.4.2.4-6 – Qualificação da eficiência da medida para o impacto Introdução
e/ou Disseminação de espécies exóticas invasoras via trânsito
de embarcações de apoio.
Impacto D10

Introdução e/ou
Disseminação de
espécies exóticas
invasoras via trânsito
de embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Mitigadora
Preventiva

Mitigadora
Preventiva

Outras

Grau de eficácia
da medida

Descrição
Exigência contratual para que
embarcações de apoio estrangeiras
eventualmente atuando nas fases de
instalação e desativação apresentam
casco limpo na saí dos pontos de
origem
Limpeza dos cascos das embarcações
do pool da empresa durante docagens
obrigatórias
Partiipação em congressos e grupos
técnicos internacionais
Apoio ao MME nas discussões da IMO
Projetos de P&D do CENPES

Alta

Alta

Média

Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Considerando que as medidas acima expostas asseguram a minimização do
risco de bioinvasão por bioincrustação oriundos do trânsito das embarcações de
apoio, entendemos ser razoável que possam ser classificadas como de alta
eficácia.
A partir destas medidas, propõe-se os seguintes parâmetros, com respectivos
indicadores:
• Solicitação de anuência para novas embarcações estrangeiras que venham
a atuar na área (indicador: registro de “casco limpo” ao deixar o porto de
origem).
• Relatório de docagem (indicador: registro da limpeza e pintura do casco).
• Relatório de movimentação do casco durante a fase de planejamento
(indicador: registro de movimentações).
• Relatório de inspeções realizadas (indicador: número de inspeções
realizadas na fase de planejamento).
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
No Brasil, o regramento legal para gestão de água e lastro está consolidado
na Norma da Marinha – NORMAM-20, matéria sob responsabilidade da Capitania
dos Portos. Essa norma estabelece que todos os navios devem realizar a troca da
água de lastro em alto mar antes de entrar em um porto brasileiro, procedimento
que deve ser informado à ANVISA e à Capitania dos Portos, seguindo os mesmos
parâmetros estabelecidos pela IMO.
Quanto à bioincrustação, destaca-se a NORMAN-23 que trata do controle de
sistemas antiincrustantes em embarcações, a qual manteve o banimento do uso
do TBT (Tributil estanho) na composição das tintas anti-incrustantes.
Para todos os FPSOs, inclusive os novos, vindos de fora do Brasil, para os
navios de offloading, bem como embarcações de apoio, serão implementadas as
medidas regidas internacionalmente pela IMO e MARPOL, e adotados os
regramentos legais vigentes no Brasil (NORMAM 20).
D11 – Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
costeira possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, a qualidade da água pode ser alterada nos
locais atingidos. Este impacto considera que tais acidentes ocorram em regiões
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com menos de 12 milhas náuticas da costa, ou as consequências se estendam a
esta região.
Descrição do impacto:
Este impacto é similar ao impacto Alteração da qualidade da água costeira
devido ao vazamento de combustível no mar na fase de instalação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível e/ou óleo no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água costeira ocorrem de forma
imediata. Espera-se que os vazamentos tenham abrangência espacial regional,
com duração imediata, e permanência temporária. Após o acidente, o fator
ambiental água tende a retornar as suas características originais sendo, portanto,
um impacto reversível.
Caso este impacto ocorra ele irá afetar o fator ambiental água costeiras nas
camadas superficiais, induzindo impactos no meio biótico. Então, ele é
classificado como indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica
pelo vazamento de combustível no mar, Perturbação em nécton pelo vazamento
de combustível no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de
combustível no mar. Somado a isso ele será cumulativo com todos os outros
impactos efetivos que já incidem sobre o fator ambiental. Pode também ser
tratado como sinérgico, já que poderá potencializar efeitos deletérios na biota
marinha.
Este impacto considera que o acidente ocorra em águas costeiras, desta
maneira UCs poderiam ser impactadas. A identificação das UCs afetadas, bem
como a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas
para cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
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Por envolver acidente com vazamento de combustível, este impacto é
considerado de média magnitude. Associado à alta sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é grande.
Este impacto foi classificado de acordo com o Quadro II.6.1.4.2.4-7.

Quadro II.6.1.4.2.4-7 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
costeira devido ao vazamento de combustível no mar – Fase de
desativação
Impacto D11

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Alteração da qualidade da água
costeira devido ao vazamento de
combustível no mar

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor,
Sinérgico

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO), prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de combustível.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
456/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
D12 – Alteração da qualidade da água oceânica devido ao vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental água
oceânica possui baixa sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, a qualidade da água pode ser alterada nos
locais atingidos. Este impacto considera que tais acidentes ocorram em regiões
mais distantes que 12 milhas náuticas da costa.
Descrição do impacto:
Este impacto é similar ao impacto Alteração da qualidade da água costeira
devido ao vazamento de combustível no mar na fase de instalação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo de classe potencial e natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível e/ou óleo no mar.
As possíveis alterações na qualidade de água ocorrem de forma imediata.
Espera-se que os vazamentos tenham abrangência espacial regional, com
duração imediata e permanência temporária. Após o acidente, o fator ambiental
água tende a retornar as suas características originais sendo, portanto, um
impacto reversível.
Caso este impacto ocorra ele irá afetar o fator ambiental água oceânica nas
camadas superficiais, induzindo impactos no meio biótico, ele é classificado como
indutor dos impactos Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível no mar, Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no
mar e Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre a água oceânica será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental. Pode também
ser tratado como sinérgico, já que poderá potencializar efeitos deletérios na biota
marinha.
Este impacto considera que o acidente ocorra em águas oceânicas, desta
maneira não atinge UCs.
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Por envolver acidente com vazamento de combustível, este impacto é
considerado de média magnitude. Associado à baixa sensibilidade do fator
ambiental, a importância deste impacto é média.
Este impacto foi classificado de acordo com o Quadro II.6.1.4.2.4-8.

Quadro II.6.1.4.2.4-8 – Classificação do impacto Alteração da qualidade da água
oceânica devido ao vazamento de combustível no mar – Fase de
desativação
Impacto D12

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Não

Magnitude

Média

Importância

Média

Alteração da qualidade da água
oceânica devido ao vazamento de
combustível no mar

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO), prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de combustível.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
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parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Parâmetros para determinação da dimensão do impacto poderão ser obtidos
a partir das ações previstas no PEVO-BS (modelagem de dispersão de óleo).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
D13 – Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental
comunidade planctônica possui baixa sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar pelas embarcações
de apoio, a comunidade planctônica pode ser afetada pelo contato direto com o
contaminante.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível
no mar na fase de instalação,mas agora associado à fase de desativação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do impacto Alteração da qualidade da
água devido a vazamento de combustível no mar.
O impacto ocorre de forma imediata. Tendo como base as simulações
numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é regional, com
duração imediata, e permanência temporária. Após o acidente o fator ambiental
tende a retornar as suas características originais, sendo portanto um impacto
reversível. Considerando a pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica,
modo probabilístico, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este
impacto. Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem
como a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas
para cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo nas embarcações
de apoio, este impacto sobre a comunidade planctônica será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Ele é classificado como indutor dos impactos Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar e Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de combustível no mar. É também induzido pelos impactos Alteração
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da qualidade da água oceânica e costeira devido ao vazamento de combustível
no mar.
Por afetar diretamente as comunidades do plâncton, este impacto é
classificado como de média magnitude. Associado à baixa sensibilidade do
fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Os atributos do impacto Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.4-9.

Quadro II.6.1.4.2.4-9 – Classificação do impacto Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de combustível no mar – Fase de
desativação.
Impacto D13

Perturbação na comunidade
planctônica pelo vazamento de
combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Frequencia

Reversível
Cumulativo, Induzido e
Indutor
N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Média

Cumulatividade

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo da Bacia de Santos
(PEVO-BS) prevê procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis
em caso de vazamentos acidentais.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e tem eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
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ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função do impacto ser caracterizado como potencial, não são previstas
ações de monitoramento. No entanto, dependendo da extensão do vazamento,
poderá ser efetuado um plano de amostragem específico para a situação, com a
realização de coletas e análises extras.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
D14 – Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental nécton
possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar a partir das
embarcações de apoio,

ceteáceos, quelônios e peixes

(nécton) pode ser

afetados.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar na fase de
instalação, mas agora associado à fase de desativação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta (contato direto dos animais com a mancha de óleo).
Caso este impacto ocorra ele será de forma imediata. Tendo como base as
simulações numéricas apresentadas, a abrangência espacial deste impacto é
regional, com duração média, e permanência temporária. Após o acidente o
fator ambiental tende a retornar as suas características originais, sendo portanto
um impacto reversível. Considerando a área de concentração das rotas de
embarcações de apoio, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este
impacto. Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem
como a descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas
para cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de óleo tanto nas UEPs
como nas embarcações de apoio, este impacto sobre o nécton será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
É ainda

classificado como indutor do impacto Perturbação nas aves

marinhas pelo vazamento de combustível no mar. É também induzido pelos
impactos Alteração da qualidade da água oceânica e costeira devido ao
vazamento de combustível no mar e Perturbação na comunidade planctônica pelo
vazamento de combustível no mar.
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Assim, este impacto é classificado como de média magnitude, visto que
poderá alterar a estrutura e função das comunidades. Associado à alta
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Os atributos do impacto Perturbação no nécton pelo vazamento de
combustível no mar, estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.4-10.

Quadro II.6.1.4.2.4-10 – Classificação do impacto Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar – Fase de desativação.
Impacto D14

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Perturbação no nécton pelo
vazamento de combustível no mar

Frequencia

Reversível
Cumulativo, induzido e
indutor
N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de combustível.
Medidas de controle e monitoramento consistem em registrar a ocorrência de
animais oleados, realizar a necropsia das carcaças em estágio 2 de peixes,
quelônios e mamíferos marinhos (cetáceos e pinípedes) e avaliar a taxa de
concentração da Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) nos tecidos
hepático e adiposo.
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Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o
número de peixes, quelônios e mamíferos marinhos oleados, o número de
animais mortos que interagiram com combustível e avaliar se há aumento na taxa
de concentração de HPA nos tecidos hepático e adiposo. Além de verificar se
ocorre alteração da área de vida das espéceis de cetáceos na Bacia de Santos e
correlacionar com a área da mancha de combustível no mar.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/
• Decreto nº 4.136/02
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/13
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas.
• Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos Pequenos Cetáceos.
• Plano de Ação Nacional para Conservação dos mamíferos aquáticos:
grandes cetáceos e pinípedes.
D15 – Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental aves
marinhas possui alta sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar as comunidades de
aves marinhas oceânicas e costeiras podem ser diretamente afetadas tanto pelo
contato direto como pelo consumo de alimento contaminado.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar
na fase de instalação, mas agora associado à fase de desativação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta (contato direto dos animais com a mancha de óleo).
Caso este impacto ocorra, seu tempo de incidência ocorre de maneira
imediata. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é regional, com duração curta, e
permanência temporária. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as
suas

características

originais,

sendo

portanto

um

impacto

reversível.

Considerando a pluma demonstrada na modelagem hidrodinâmica, modo
probabilístico, observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto.
Por isso, incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a
descrição de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para
cada unidade e se há populações tradicionais que dependem dos recursos
naturais da UC são apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos
sobre Unidades de Conservação.
Este impacto é induzido pelos impactos Alteração da qualidade da água
oceânica e costeira devido ao vazamento de combustível no mar e Perturbação
na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível no mar. Caso
ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas embarcações
de apoio, este impacto sobre a as aves marinhas será cumulativo com todos os
outros impactos que já incidem sobre o fator ambiental.
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Este impacto é classificado como sendo de média magnitude visto que pode
comprometer o equilíbrio das comunidades costeiras e pelágicas. Associado à
alta sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Desta maneira os atributos do impacto Perturbação nas aves marinhaspelo
vazamento de combustível no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.4-11.

Quadro II.6.1.4.2.4-11 – Classificação do impacto Perturbação nas aves marinhas pelo
vazamento de combustível no mar – Fase de desativação.
Impacto D15

Perturbação nas aves marinhas
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo e induzido

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Também há medidas classificadas como de controle e monitoramento e
consistem em registrar a ocorrência de aves oleadas, realizar a necropsia das
carcaças em estágio 2 e avaliar a taxa de concentração da Hidrocarbonetos
Policíclicos Aromáticos (HPA) nos tecidos hepático e adiposo.
O Plano de Manejo de Aves em Plataformas da Bacia de Santos (Pmave-BS)
é um programa mantido pela PETROBRAS, abrangendo a Área Geográfica da
Bacia de Santos, contemplando todas unidades marítimas de produção em
atividade na Bacia de Santos, na margem continental da Região Sudeste do
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Brasil, tendo como limite norte a Bacia de Campos definido pelo Alto de Cabo
Frio, e como limite sul a Bacia de Pelotas definido pela Zona de Fratura de
Florianópolis. Com a implementação do Plano de Manejo de Aves em Plataformas
da Bacia de Santos (Pmave- BS) em Abril/2015, as ações de resposta passaram
a ser orientadas, incorrendo em uma intervenção segura para o técnico
embarcado responsável, para a operação e para os próprios animais envolvidos.
Os resultados deste programa podem auxiliar na identificação de eventuais
alterações que possam ser associadas ao impacto sobre a avifauna.

Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
Como resultado da implementação dessas medidas será possível avaliar o
número de aves oleadas, o número de aves mortas que interagiram com
combustível e avaliar se há aumento na taxa de concentração de HPA nos tecidos
hepático e adiposo.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
D16 – Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no
mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
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Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental possui
alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Vazamentos

acidentais

de

combustível

no

mar

provenientes

das

embarcações de apoio, podem atingir áreas de manguezais como demonstrado
na

modelagem

hidrodinâmica

da

dispersão

de

óleo

(subitem

II.6.2),

contaminando e impactando esses ambientes.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no mar na
fase instalação, mas agora associado à fase de desativação. Nesse caso não são
considerados cenários acidentais envolvendo vazamentos de óleo crú, mas sim
de óleo combustível das embarcações de apoio. Dessa forma, os volumes
máximos são menores, associados às capacidades de armazenamento dos
tanques de combustível dos navios e embarcações de apoio.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível ou óleo no mar.
Os possíveis danos nas áreas de manguezais ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é regional, com duração média, sendo portanto
temporário. Após o acidente, o fator ambiental manguezal tende a retornar às
suas

características

originais,

sendo

portanto

um

impacto

reversível.

Considerando a área de circulação das embarcações de apoio, observa-se que as
águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A
identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão
afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
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tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no
subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre os manguezais será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Assim, este impacto é classificado como de alta magnitude, visto que o
combustível, ao atingir os manguezais, pode alterar a estrutura e funções do
ecossistema a longo prazo. Associada à alta sensibilidade do fator ambiental, a
importância deste impacto é grande.
Os atributos do impacto Perturbação em manguezais pelo vazamento de
combustível no mar está consolidado no Quadro II.6.1.4.2.4-12.

Quadro II.6.1.4.2.4-12 – Classificação do impacto Perturbação em manguezais pelo
vazamento de combustível no mar – Fase de desativação.
Impacto D16

Perturbação em manguezais pelo
vazamento de combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Média

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
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Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e eficácia média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
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bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna.
• Parâmetros florísticos e fitossociológicos da vegetação.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos (no substrato inconsolidado
e nas raízes): riqueza; diversidade; equitabilidade; densidade.
• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade;
• equitabilidade; densidade.
• Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos em
organismos vivos (ex; caranguejo-uça).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Manguezais.
D17 – Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental costões
rochosos possui média sensibilidade.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar proveniente de
acidentes das embarcações de apoio, áreas de costões rochosos podem ser
atingidas.
Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de
combustível no mar na fase de instalação, mas agora associado à fase de
desastivação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, é
classificado com potencial e de natureza negativa. Sua forma de incidência é
direta, pois é consequência do aspecto ambiental XVI) vazamento acidental de
combustível ou óleo no mar.
Considerando os costões abrigados, as possíveis interferências são de curta
duração. A abrangência espacial deste impacto é regional, com tempo de
incidência curta e permanência temporária. Após o acidente o fator ambiental
tende a retornar as suas características originais, sendo portanto um impacto
reversível. Considerando a área de circulação das embarcações de apoio,
observa-se que as águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso,
incide sobre UCs. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de
que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e
se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre os costões rochosos será cumulativo
com todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Assim, com base nos atributos apresentados, este impacto é classificado
como sendo de média magnitude, visto que o óleo mesmo que intemperizado
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poderá provocar alterações nas comunidades de costões rochosos. Associado à
média sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Desta maneira, os atributos do impacto Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível no mar, são consolidados no Quadro
II.6.1.4.2.4-13.

Quadro II.6.1.4.2.4-13 – Classificação do Perturbação em costões rochosos pelo
vazamento de combustível no mar – Fase de desativação.
Impacto D17

Perturbação em costões rochosos
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Média

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
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parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos.
Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade.
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Parâmetros da Água e Sedimento: granulometria; oxigênio; carbono
orgânico total (COT); hidrocarbonetos; pH; salinidade; estrutura e
composição da infauna.
• Parâmetros florísticos e fitossociológicos da vegetação.
• Indicadores e parâmetros ecológicos do Bentos (no substrato inconsolidado
e nas raízes): riqueza; diversidade; equitabilidade; densidade.
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• Indicadores e parâmetros ecológicos bentônicos: riqueza; diversidade.
• equitabilidade; densidade.
•

Biomonitoramento: monitoramento populacional e parâmetros químicos
em organismos vivos (ex; caranguejo-uça).

Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
D18 – Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível
no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental praias
arenosas possui média sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar provenientes de
acidentes das embarcações de apoio, praias arenosas podem ser atingidas,
contaminando e impactando a comunidade biológica presente.
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Descrição do Impacto Ambiental:
O

presente

impacto

ambiental

apresenta

exatamente

as

mesmas

características do impacto Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível no mar, na fase de instalação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, ele é
classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma de
incidência é direta, pois é consequência do aspecto ambiental vazamento
acidental de combustível no mar.
As possíveis interferências nas praias arenosas ocorrem de forma imediata.
Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a abrangência
espacial deste impacto é regional, com duração imediata, e permanência
temporária. Após o acidente o fator ambiental tende a retornar as suas
características originais, sendo portanto um impacto reversível. Considerando a
área de circulação da frota de embarcações de apoio, observa-se que as águas
costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A
identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão
afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no
subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre praias arenosas será cumulativo com
todos os outros impactos que incidem sobre o fator ambiental.
Assim, este impacto é classificado como sendo de média magnitude, uma
vez que pode alterar a estrutura e função dos ecossistemas. Associado à média
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é média.
Os atributos do impacto Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de
combustível no mar estão consolidados no Quadro II.6.1.4.2.4-14.
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Quadro II.6.1.4.2.4-14 – Classificação do impacto Perturbação em praias arenosas pelo
vazamento de combustível no mar – Fase de desativação.
Impacto D18

Perturbação em praias arenosas
pelo vazamento de combustível no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Média

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos .
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos da Macrofauna e Infauna: riqueza;
diversidade; equitabilidade; densidade.
• Parâmetros físico-quimicos de sedimento no infra, médio e supralitoral:
granulometria; oxigênio; carbono total; hidrocarbonetos; pH; salinidade;
estrutura e composição da infauna.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/02
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
D19 – Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Vazamento acidental de combustível e/ou óleo no mar.
Sensibilidade do fator ambiental afetado:
De acordo com o apresentado no subitem II.6.1.3 o fator ambiental planícies
de maré e terraços de baixa-mar possui alta sensibilidade.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Devido a possíveis vazamentos de combustível no mar provenientes de
acidentes das embarcações de apoio, planícies de maré e terraços de baixa-mar
podem ser atingidos.
Descrição do Impacto Ambiental:
O presente impacto ambiental apresenta características similares a do
impacto Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar na fase de instalação.
Desta maneira, por ser um impacto derivado de possíveis acidentes, este
impacto é classificado com sendo potencial e de natureza negativa. Sua forma
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de incidência é direta, pois ele é consequência do aspecto ambiental Vazamento
acidental de combustível no mar.
Os possíveis danos nas planícies de maré e terraços de baixa-mar ocorrem
de forma imediata. Tendo como base as simulações numéricas apresentadas, a
abrangência espacial deste impacto é regional, com duração curta, e
temporária. Após o acidente, o fator ambiental marismas tende a retornar às
suas

características

originais,

sendo

portanto

um

impacto

reversível.

Considerando a área de circulação das embarcações de apoio, observa-se que as
águas costeiras são suscetíveis a este impacto. Por isso, incide sobre UCs. A
identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas serão
afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no
subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Caso ocorram acidentes envolvendo o vazamento de combustível pelas
embarcações de apoio, este impacto sobre planícies de maré e terraços de baixamar será cumulativo com todos os outros impactos que incidem sobre o fator
ambiental.
Assim, este impacto é classificado como de média magnitude, visto que o
óleo, ao atingir as planícies de maré e terraços de baixa-mar, pode alterar a
estrutura e funções dos ecossistemas a longo prazo. Associada à alta
sensibilidade do fator ambiental, a importância deste impacto é grande.
Os atributos do impacto Perturbação em planícies de maré e terraços de
baixa-mar pelo vazamento de combustível no mar, estão consolidados no Quadro
II.6.1.4.2.4-15.
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Quadro II.6.1.4.2.4-15 – Classificação do impacto Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível no mar –
Fase de desativação.
Impacto D19

Perturbação em planícies de maré e
terraços de baixa-mar pelo
vazamento de combustível no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direta

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequencia

N/A

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
O Plano de Emergência para Vazamentos de Óleo (PEVO) prevê
procedimento de resposta para proteção de áreas vulneráveis, em caso de
vazamentos acidentais de óleo.
Adicionalmente serão adotados procedimentos de segurança, através do
cumprimento de padrões e treinamento adequado da força de trabalho. Essa
medida é de caráter preventivo e a eficácia dessas medidas é média.
Medidas de monitoramento e controle serão estabelecidas em função das
características do vazamento (tipo de óleo, grau de toxicidade, distância da costa,
ecossistemas impactados, extensão das áreas atingidas, tempo de exposição,
ações de limpeza realizadas, época do ano, entre outros). De acordo com manual
da NOAA (2013) poderão ser monitorados parâmetros visuais, ou ainda
parâmetros que visem a avaliação de indicadores físicos, químicos, biológicos e
ecológicos .
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Identificação dos parâmetros e/ou indicadores que possam ser
utilizados para o seu monitoramento:
Em função das características do vazamento (tipo de óleo, grau de
toxicidade, distância da costa, ecossistemas impactados, extensão das áreas
atingidas, tempo de exposição, ações de limpeza realizadas, época do ano, entre
outros), poderá utilizar diferentes parâmetros e/ou indicadores de impacto. No
caso de impactos aos ecossistemas atingidos por vazamento de óleo, não
necessariamente deverão ser pré-estabelecidos parâmetros e indicadores já que
pode haver diferenças em função da densidade, viscosidade e toxicidade do óleo
vazado e variações em função do intemperismo. Nos óleos de baixa densidade,
por exemplo, o efeito químico de toxicidade é predominante, enquanto nos óleos
de alta densidade o efeito físico de recobrimento predomina. O intemperismo
pode elevar a densidade/viscosidade de um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua
toxicidade
• Parâmetros visuais: determinação da extensão das áreas / linha de costa
atingida pelo toque de óleo; descritores de recobrimento pelo óleo no
substrato (ex: distribuição contínua; distribuição esparsa; distribuição
irregular; traços); descritores visuais de densidade do óleo no substrato (ex:
óleo ou mousse grosso >1cm espessura; capa de óleo ou mousse >0,1cm
a <1cm; película de óleo <0,1cm; filme transparente ou iridescente) ;
descritores de intemperismo do óleo no substrato (ex: óleo fresco; mousse;
bolotas de piche >10cm diâmetro; bolotas de piche <10cm diâmetro;
piche/asfalto.
• Indicadores e parâmetros ecológicos da Macrofauna e Infauna: riqueza;
diversidade; equitabilidade; densidade.
• Parâmetros físico-quimicos de sedimento no infra, médio e supralitoral:
granulometria; oxigênio; carbono total; hidrocarbonetos; pH; salinidade;
estrutura e composição da infauna.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
II.6.1.4.3 – Síntese dos Impactos Efetivos e Potenciais dos Meios Físico
e Biótico – Por Fator Ambiental
Este subitem apresenta uma síntese dos impactos por fator ambiental para os
meios físico e biótico, indicando seu estado de qualidade atual, as possíveis
interações entre os diferentes impactos (incidindo sobre o mesmo fator ambiental)
e as tendências com relação à qualidade do fator, em decorrência da efetivação
do empreendimento e comparando-as com as tendências em um cenário de não
efetivação do empreendimento. Essas correlações serão melhor detalhadas e
apresentadas no capítulo II.9 – Prognóstico Ambiental.
II.6.1.4.3.1 – Impactos efetivos
Não foram identificados impactos efetivos para os meios físico e biótico na
fase de planejamento do Projeto Etapa 3. Para a fase de instalação foram
identificados 15 impactos efetivos, sendo sete incidentes sobre o meio físico e oito
sobre o meio biótico. Para a fase de operação foram identificados 20 impactos,
seis incidindo sobre o meio físico e 14 sobre o meio biótico. Já a fase de
desativação é observada uma redução na quantidade de impactos (8), com quatro
incidindo sobre o meio físico e quatro sobre o meio biótico.
Considerando os fatores ambientais afetados, foram identificados quatro
fatores no meio físico: sedimento, água oceânica, ar e clima. Estes fatores
ambientais sofrem impactos efetivos nas fases de instalação, operação e
desativação do empreendimento.
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Já para o meio biótico, sofrem impactos efetivos nas fases de instalação,
operação e desativação do empreendimento os seguintes fatores ambientais:
comunidade bentônica, comunidade planctônica, nécton (cetáceos, quelônios,
peixes) e aves marinhas.
Na sequência do texto é apresentada uma síntese para cada um dos fatores
ambientais atingidos por impactos efetivos identificados para os meio físico e
biótico.
Água oceânica
Na fase de instalação do empreendimento o fator ambiental água oceânica é
alterado por quatro diferentes impactos, gerados por quatro aspectos ambientais
diferentes:
• I2 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a pré-ancoragem dos FPSOs e das linhas de coleta e
escoamento;
• I3 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido instalação dos sistemas de coleta e escoamento;
• I4 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares;
• I5 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte do efluente de
teste de estanqueidade.
A classificação de cumulatividade destes impactos mostrou que eles
possuem capacidade de acumular no tempo, devido a possibilidade de
ancoragens

e

instalações

de

estruturas

submarinas

ocorrerem

concomitantemente, além de simultaneamente ocorrerem lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares. Porém é muito pouco provável que
acumulem no espaço, pois os impactos ficam restritos nos arredores dos
aspectos ambientais, lembrando que o lançamento dos gasodutos é feito de
forma escalonada. Ainda, da mesma forma que os impactos I2, I3 e I5 atuam
alterando a qualidade da água nas proximidades do assoalho marinho, o impacto
I4 altera a qualidade da água somente nas camadas superficiais, também nos
arredores dos FPSOs e embarcações de apoio. Devido a esta pequena alteração
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esperada, todos estes impactos foram classificados com pequena importância, e
espera-se que não altere significativamente o fator ambiental na região, que
possui todos os padrões de qualidade enquadrados a legislação ambiental
vigente, conforme apresentado no subitem II.5.1.5 – Qualidade da água e
sedimentos.
Para a fase de operação, quatro impactos foram identificados:
• O1 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido a substituição de equipamentos submarinos;
• O2 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
sanitários e resíduos alimentares;
• O3 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de água
produzida;
• O4 – Alteração da qualidade da água oceânica por descarte de efluentes
da unidade de remoção de sulfatos.
A análise de cumulatividade destes impactos mostrou que todos eles
impactam o fator ambiental água nas camadas superficiais da coluna de água,
todos ao redor dos FPSOs e/ou embarcações de apoio, sendo todos portanto
cumulativos tanto no tempo quanto no espaço. Ainda, um impacto possui a
capacidade de potencializar o outro, sendo todos os três portanto sendo
classificados como sinérgicos. Porém destaca-se que todos os lançamentos são
realizados de acordo com a legislação ambiental vigentes e, desta maneira,
espera-se que não altere significativamente o fator ambiental na região, que
possui todos os padrões de qualidade enquadrados a legislação ambiental
vigente, conforme apresentado no subitem II.5.1.5 – Qualidade da água e
sedimentos.
Já para a fase de desativação do empreendimento apenas dois impactos
incidem sobre o fator ambiental água oceânica, também provenientes de dois
aspectos ambientais diferentes:
• D1 – Alteração da qualidade da água oceânica por ressuspensão de
sedimento devido à remoção das estruturas submarinas;
• D2 – Alteração da qualidade da água oceânica pelo lançamento de
efluentes sanitários e resíduos alimentares.
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O impacto D1 é semelhante ao impacto I3 que ocorre na instalação, o D2
semelhante ao I4 e O2, descritos anteriormente. Ou seja, o D1 altera o fator
ambiental somente nas camadas próximas ao assoalho e o D2 somente nas
camadas superiores, portanto tento possibilidade de serem cumulativos no tempo
mas não no espaço. Além disso, estes impactos ocorrem somente de forma
localizada e ambos foram classificados com sendo de pequena importância.
Desta maneira, espera-se que não altere significativamente o fator ambiental na
região, que possui todos os padrões de qualidade enquadrados a legislação
ambiental vigente, conforme apresentado no subitem II.5.1.5 – Qualidade da
água e sedimentos.
Ar
O fator ambiental ar é afetado por três impactos ambientais, sendo um em
cada fase do empreendimento: instalação, operação e desinstalação, ambos
provenientes de apenas umo aspecto ambiental. Estes impactos ambientais são
semelhantes entre si:
• I6, O5, D3 – Alteração da qualidade do ar
Ambos os impactos variam nas fases do empreendimento com relação à
duração e o impacto na fase de operação é mais severo devido principalmente ao
TLD e SPAs que realizam queima de gás. Os DPs utilizam e escoam o gás
produzido, tendo portanto menor contribuição para estes impactos.
A avaliação de cumulatividade mostrou que os impactos possuem capacidade
de acumular no tempo, principalmente devido aos diversos empreendimentos
operando/sendo instalados/em desativação concomitantemte, principalmente se
levar em consideração outros empreendimentos que estão em operação no Polo
Pré-Sal da Bacia de Santos. Entretanto, espera-se que estas alterações sejam
dissipadas a poucos quilômetros dos aspectos ambientais fazendo com que em
termos espaciais, a cumulatividade pode ocorrer somente devido à contribuição
das embarcações de apoio, que podem alterar o ar em locais que já são alterados
pelas operações dos FPSOs.
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Clima
O fator ambiental clima, com relação aos gases do efeito estufa, é afetado por
pelos seguintes impactos:
• I7, O6, D4 – Contribuição para o efeito estufa.
Este impacto está relacionados a contribuições do efeito estufa, que
considera cumulatividade e persistência de certos gases. Este impacto foi
classificado como sendo de média importância em todas as fases do Projeto
Etapa 3, devido a alta sensibilidade do fator ambiental.
Sedimento
O fator ambiental sedimento é afetado por apenas um impacto efetivo que
ocorre na fase de instalação do empreendimento:
• I1 – Alteração da morfologia de fundo pela instalação dos sistemas de
coleta e escoamento.
Sobre a cumulatividade, mesmo com a proximidade de algumas estruturas
submarinas, a alteração da morfologia ocorre bem próxima às linhas, portanto
esta cumulatividade dificilmente ocorre de forma espacial e temporal, sendo este
impacto

classificado

como

não

cumulativo.

Este

impacto

isoladamente,

proveniente de diversos empreendimentos, representa alterações isoladas na
morfologia de fundo, mesmo considerando todas as estruturas submarinas do
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, elas tem um raio de segurança maior que a
área impactada, não sendo sinérgico. Assim, não espera-se que este impacto
altere significativamente a qualidade do fator ambiental na região, que possui
baixa sensibilidade, sem expressões topográficas significativas e a ausência de
áreas com significativo interesse ecológico como bancos de corais e/ou
comunidades quimiossintetizantes.
Comunidade bentônica na área do Pré-Sal
Considerando todas as três fases do empreendimento, o fator ambiental
Comunidade bentônica é afetado por cinco impactos ambientais, sendo quatro na
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fase de instalação, dois na operação e um na fase de desativação (I8, I9, 10, I11,
O7, O8, D5).
Na fase de instalação é quando há as maiores intervenções no fator
ambiental, com a mobilização, ressuspensão e recobrimento do substrato da
comunidade, e deslocamento, sobreposição e recobrimento da fauna bêntica. No
entanto, as intervenções ocorrem em tempo reduzido nessa fase. A fase de
desativação é a que menos gera impacto neste fator ambiental, associado
basicamente à ressuspensão momentânea de sedimento durante a retirada de
estruturas

e

equipamentos.

Nesta

etapa,

porém,

permanecem

alguns

equipamentos e estruturas, mantendo o impacto sobre o bentos por tempo
indefinido, tanto para os gasodutos como também para os FPSOs.
Estes

impactos

sobre

a

biota

bêntica

não

podem

ser

avaliados

individualmente já que se repetem em todos os demais empreendimentos do Polo
Pré-Sal. Portanto, cumulativamente, a área onde o fator ambiental está
diretamente afetado é significativamente ampliada. Nesse mesmo sentido, ao se
integrar cumulativamente os tempos de operação dos demais empreendimentos,
a cumulatividade espacial é também ampliada, conectando os impactos relatados
para o Etapa 3 aos impactos que já estão ocorrendo sobre a biota bêntica em
outras localidades do Polo Pré-Sal.
Comunidade planctônica
Considerando todas as três fases do empreendimento, o fator ambiental
Comunidade planctônica é afetado por três impactos ambientais, todos na fase de
operação (O9, O10 e O11) A partir da descrição individual dos impactos sobre a
comunidade planctônica, observa-se que estão associados unicamente ao
descarte de diferentes efluentes dos FPSOs em todas as fases dos
empreendimentos. Apesar dos efeitos serem tratados individualmente para cada
descarte, o plâncton estará sujeito aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos
efluentes lançados, na área afetada pelas plumas no entorno imediato dos
FPSOs, durante a Operação. Como já foi demonstrado nas modelagens
realizadas para estes efluentes, a área afetada é bastante reduzida e localizada
em todos os descartes. Portanto, mesmo que tratados de forma sinérgica, estes
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impactos não são relevantes sobre o fator ambiental que, por si só, tem baixa
sensibilidade, como descrito anteriormente.
No entanto, deve-se levar em conta o contexto ampliado e cumulativo destes
impactos dos descartes, já que o plâncton na área de estudo esta sujeito aos
descartes de diferentes efluentes das demais plataformas (já em operação e das
futuras instalações), ampliando de forma significativa, tanto temporalmente como
espacialmente, o impacto cumulativo sobre o plâncton. Importante também
destacar que estes efeitos ampliados não devem ser menosprezados,
especialmente ao se considerar o ictioplâncton, não se excluindo a possibilidade
de alteração, em algum nível, na estrutura populacional da ictiofauna residente.
Nécton
Considerando todas as três fases do empreendimento, o fator ambiental
Nécton é afetado por 12 impactos ambientais, sendo tres na fase de instalação
(I12, I13, I14), seis na fase de operação (O12, O13, O14, O15, O16, O17) e dois
na fase de desativação (D6 e D7).
A avaliação dos impactos mostrou que os nécton são afetados por uma
grande variedade de aspectos ambientais e impactos diretos, associados
basicamente ao descarte de efluentes, geração de ruído e luminosidade, à
presença dos FPSOs e à colisão com embarcações de apoio.
Considerando os atributos de cada impacto, destaca-se, assim como ocorre
com outros fatores ambientais, o poder atrator representado pela presença dos
FPSOs, pela geração de luminosidade e do descarte de efluentes sanitários e
resíduos alimentares. Juntos, essos aspectos ambientais e impactos associados,
atraindo estes animais, induzem os mesmos ao contato com os poluentes dos
efluentes químicos, concentrados no entorno dos FPSOs. Assim, o fator
ambiental acaba sendo atraído para as plumas, mesmo sendo espacialmente
pontuais e restritas, vindo de áreas distantes. Ao se tratar de forma cumulativa
todos

os

impactos

sobre

nécton,

observa-se

que

os

mesmos

são

significativamente ampliados, espacialmente e temporalmente, ao se conjugar a
perturbação gerada por todos os empreendimentos no Polo Pré-Sal. Assim,
seguindo os preceitos da AIC, impactos considerados pequenos individualmente,
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quando tratados de modo cumulativo, podem se tornar relevantes. É o caso dos
impactos elencados para este fator ambiental, que é considerado de elevada
sensibilidade.
Aves Marinhas
Considerando todas as três fases do empreendimento, o fator ambiental
Avifauna marinha é afetado por sete impactos ambientais, sendo um na fase de
instalação (I15), três na fase de operação (O18, O19 e O20) e um na fase de
desativação (D8).
A partir da caracterização dos impactos, observa-se que o poder atrator dos
FPSOs induz a maioria dos impactos sobre a avifauna. A presença dos FPSOs, a
geração de luminosidade e o descarte de nutrientes, juntos, potencializam este
efeito atrator, tanto pela oferta de alimento, como pela atração luminosa e uso das
estruturas para pouso. Como descrito anteriormente, a geração de luminosidade
pode ser considerada o mais severo dos impactos sobre a avifauna, já que pode
interferir em processos migratórios de longo curso, e resultar em fatalidades
envolvendo a colisão com estruturas e incineração em flares, dentre outros
impactos.
Os efeitos cumulativos destes impactos sobre a avifauna são portanto
relevantes,

considerando

a

alta

sensibilidade

deste

fator

ambiental.

A

cumulatividade espacial e temporal envolvendo todos os impactos gerados por
todos os empreendimentos em operação e futuros no Polo Pré-Sal resultará em
um relevante incremento dos impactos efetivos sobre a avifauna na área de
estudo.
II.6.1.4.3.2 – Impactos potenciais
Para a fase de instalação foram identificados 12 impactos potenciais. Durante
a fase de operação, foram identificados 17, enquanto que na fase de desativação
foram identificados 11 impactos.
Para a fase de instalação dois impactos incidem sobre o meio físico e dez
sobre o biótico. Já para a fase de operação foram diagnosticados três impactos
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incidindo sobre o meio físico e 14 sobre o meio biótico. Em relação à fase de
desativação, dois impactos incidem sobre o meio físico e nove sobre o meio
biótico.
Considerando os fatores ambientais afetados, foram identificados dois
fatores ambientais do meio físico: água costeira e água oceânica.
Já para o meio biótico, sofrem impactos potenciais nas fases de instalação,
operação e desativação do empreendimento os seguintes fatores ambientais:
comunidade bentônica costeira, comunidade planctônica, cetáceos, quelônios,
peixes, aves marinha, manguezais, marismas, praias, costões, planícies de maré
e terraços de baixa-mar.
Importante ressaltar que para esses eventos de acidentes que envolvem
vazamento de combustível e óleo no mar, um maior detalhamento e
quantificação/qualificação dos cenários acidentais é realizado na seção II.10 –
Análise e Gerenciamento de Riscos deste EIA.
Na sequência do texto é apresentada uma síntese para cada um dos fatores
ambientais atingidos por impactos potenciais identificados para os meio físico e
biótico.
Comunidade bentônica costeira
Sobre este fator ambiental, há apenas um impacto incidindo:
• I17 – Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras na
comunidade bentônica costeira via transporte de FPSOs.
Por ser um fator de sensibilidade alta combinado à uma alta magnitude do
impacto, observa-se uma importância grande – justificando a implementação das
medidas associadas descritas.
Água costeira
Foram identificados três impactos sobre este fator ambiental:
• I19, D11 – Alteração da qualidade da água costeira devido a vazamento de
combustível no mar
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• O25 - Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de
óleo no mar
Os impactos que consideram acidentes com combustíveis (I18, D11), estão
relacionados à possibilidade de acidente com embarcação de apoio durante o
tráfego entre os FPSOs e a base de apoio, e foram classificados com alta
importância pois representam volumes expressivos e os vazamentos podem
atingir regiões confinadas na zona costeira.
Já para o acidente com vazamento de óleo (O25), considera que vazamentos
que ocorram nos FPSOs podem atingir também regiões de águas costeira, e
devido a abrangência espacial e severidade deste impacto, ele também foi
classificado como sendo de grande importância.
Água oceânica
Os impactos identificados para a água oceânica são os mesmo descritos para
a água costeira, acrescido de impacto com possibilidade de vazamento de
produtos químicos durante a operação. Este impacto (O23) foi classificado como
de pequena importância, devido ao reduzido volume dos produdos e grande
capacidade de diluição do meio.
Os acidentes com combustíveis (I19, D12), foram classificados com média
importância, devido ao maior volume considerado e nestes impactos considera-se
que águas costeiras (distâncias inferiores a 12 milhas náuticas da costa) não são
atingidas.
Já para os acidentes com óleo, mesmo que as consequências do vazamento
fiquem restritas às águas oceânicas, este foi classificado como sendo de grande
importância, devido principalmente a abrangência espacial e severidade que este
impacto pode causar.
Comunidade planctônica
A comunidade planctônica está sujeita a dois impactos potenciais em todas
as fases do empreendimento, associados ao vazamento de combustíveis (I20,
D13), produtos químicos (O26) e ao vazamento de óleo no mar (O27).
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O impacto – perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de
produtos químicos, foi descrito como tendo efeitos bastante localizados,
considerando as características e volumes dos produtos armazenados e
transportados. Assim, este cenário acidental não é considerado de grande
severidade, apesar de ter potencial para causar danos diretos nos indivíduos
afetados (mortalidade por toxicidade). Este impacto foi considerado apenas na
fase de operação, junto aos FPSOs. Por outro lado, pelas dimensões espaciais e
temporais ampliadas, vazamentos de óleo afetarão a comunidade planctônica em
extensões muito grandes, como avaliado na modelagem hidrodinâmica e
detalhado no impacto potencial O27. Neste caso, mesmo o plâncton sendo de
baixa sensibilidade, com taxas de renovação elevadas, os danos serão
relevantes, com a possibilidade de afetar inclusive as populações e comunidades
tanto do holoplâncton como do meroplâncton, incluindo a renovação das
populações de invertebrados bentônicos e do ictioplâncton, podendo interferir na
reposição dos estoques de peixes e recursos pesqueiros. Apesar dos acidentes
com vazamentos de químicos e óleo serem imprevisíveis e episódicos, caso
ocorram irão se integrar aos demais impactos efetivos existentes, de modo
cumulativo. No entanto, o caráter agudo dos eventos acidentais poderá gerar
respostas (efeitos) mais pronunciados em curto prazo.
Nécton
Os néctons estão sujeitos a três impactos potenciais em todas as fases do
empreendimento, associados ao trânsito de embarcações de apoio (I16)
,vazamento de combustível (I22, D14), produtos químicos (O29) e ao vazamento
de combustível e/ou óleo no mar (O30).
O impacto – perturbação no nécton pelo vazamento de produtos químicos foi
descrito como tendo efeitos bastante localizados, apenas junto aos FPSOs na
fase de operação, considerando as características e volumes dos produtos
armazenados e transportados. Assim, este cenário acidental não é considerado
de grande severidade, apesar de ter potencial para causar danos diretos nos
indivíduos afetados (efeitos da toxicidade e do consumo de alimento
contaminado).
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Por outro lado, pelas dimensões espaciais e temporais ampliadas,
vazamentos de óleo poderão afetar o nécton em extensões muito maiores, como
avaliado na modelagem hidrodinâmica. Neste caso, como anteriormente descrito,
esperam-se danos severos sobre este fator ambiental, com reflexo tanto no
equilíbrio das populações afetadas como em todo o ecossistema marinho local.
Esse aspecto é potencializado pelo fato de cetáceos e quelônios, especialmente,
necessitarem de longo tempo de recuperação, conforme detalhado na AGR do
presente estudo. Apesar dos acidentes com vazamentos de produtos químicos e
óleo serem imprevisíveis e episódicos, caso ocorram irão se integrar aos demais
impactos efetivos existentes, de modo cumulativo. No entanto, o caráter agudo
dos eventos acidentais poderá gerar respostas (efeitos) mais pronunciados em
curto prazo.
Portanto, por suas dimensões espaciais e temporais (duração do impacto), e
pelos efeitos esperados, os vazamentos acidentais de óleo representam o
impacto mais severo associado à atividade, sobre este fator ambiental.
Aves marinhas
A avifauna marinha está sujeita aos seguintes impactos:
• Associados ao vazamento de combustível (I23, D15).
• Associados ao vazamento de produtos químicos na fase de operação
(O31).
• Associados ao vazamento de combustível e/ou óleo no mar (O32).
O impacto – perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de produtos
químicos foi descrito como tendo efeitos bastante localizados, considerando as
características e volumes dos produtos armazenados e transportados. Assim,
este cenário acidental não é considerado de grande severidade, apesar de ter
potencial para causar danos diretos nos indivíduos afetados (efeitos da toxicidade
e do consumo de alimento contaminado).
Por outro lado, pelas dimensões espaciais e temporais ampliadas,
vazamentos de óleo poderão afetar severamente as aves marinhas, tanto
costeiras como oceânicas, em extensões muito maiores, como avaliado na
modelagem hidrodinâmica e detalhado no impacto potencial O32. Neste caso,
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como anteriormente descrito, esperam-se danos severos sobre este fator
ambiental, com reflexo tanto no equilíbrio das populações afetadas como em todo
o ecossistema marinho local. Esse aspecto é potencializado pelo fato das aves
marinhas, especialmente, necessitarem de longo tempo de recuperação,
conforme detalhado na AGR do presente estudo. Apesar dos acidentes com
vazamentos de químicos e óleo serem imprevisíveis e episódicos, caso ocorram
irão se integrar aos demais impactos efetivos existentes, de modo cumulativo. No
entanto, o caráter agudo dos eventos acidentais poderá gerar respostas (efeitos)
mais pronunciados em curto prazo.
Portanto, por suas dimensões espaciais e temporais (duração do impacto), e
pelos efeitos esperados, os vazamentos acidentais de óleo representam o
impacto mais severo associado à atividade, sobre as aves marinhas.
Considerando processos migratórios de cunho reprodutivo e sazonais, eventos
acidentais que coincidam com estes processos serão especialmente severos
sobre esse fator ambiental.
Manguezais, Marismas, Praias, Costões Rochosos e Planícies de maré
Conforme demonstrado na modelagem hidrodinâmica do óleo e no impacto
potencial O33 a O37, vazamentos acidentais de óleo podem atingir os
ecossistemas costeiros em vários pontos na costa. Diante da sensibilidade
elevada e da sua suscetibilidade, os manguezais, marismas, praias, costões e
planícies de maré foram definidos como CVAs (componentes de valor ambiental)
na AGR do presente estudo. Neste caso, como anteriormente descrito, esperamse danos severos sobre estes ecossistemas, resultantes do contato com o óleo.
Alguns destes ambientes, especialmente os manguezais e marismas, são
pouco resilientes e necessitam de longo tempo de recuperação, conforme
detalhado na AGR do presente estudo. Apesar dos acidentes com vazamentos de
óleo serem imprevisíveis e episódicos, caso ocorram, irão se integrar aos demais
impactos existente sobre os ecossistemas costeiros, de modo cumulativo. No
entanto, o caráter agudo dos eventos acidentais poderá gerar respostas (efeitos)
mais pronunciados em curto prazo sobre estes ecossistemas.
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Biota marinha
Como já dito anteriormente, para a presente Avaliação de Impactos
Ambientais foi definido um fator ambiental denominado Biota Marinha para que
impactos com maior amplitude espacial e que afetam maior variedade de grupos
bióticos pudessem ser melhor avaliados (como é o caso do impacto relacionado a
introdução de espécies exóticas). Considerando todas as três fases do Projeto
Etapa 3, o fator ambiental Biota marinha é afetado por um impacto ambiental,
replicado nas fases de instalação (I18), operação (O22) e desativação (D10).
Considerando os episódios já comprovados, relacionados à efetiva presença
ou mesmo infestação de espécies exóticas em águas brasileiras, este impacto
merece especial atenção já que sua dimensão afeta a biota em nível de
comunidade e por longo prazo, ou até irreversível, demandando do empreendedor
forte controle, atendendo a todos os preceitos legais associados. .
A introdução de espécies exóticas poderá afetar a biota marinha também de
forma cumulativa, como explicitado, mas os seus efeitos tendem a ser percebidos
apenas a médio ou longo prazo e por isso são difíceis de identificar. Além disso, é
também difícil associar o aparecimento de uma espécie exótica a um evento ou
atividade específica. As dimensões espaciais e ambientais deste impacto são
portanto bastante relevantes.

II.6.1.5

– Im p a c to s s o b re o Me io S o c io e c o n ô m ic o

Para o meio socioeconômico os impactos foram avaliados considerando o
Projeto Etapa 3 como um todo e não o diferenciando por tipo de atividade. Tendo
em vista que as unidades de produção estarão localizadas a pelo menos 170 km
da costa, numa profundidade de cerca de 2.000m, os impactos percebidos pela
sociedade interferirão de forma conjunta, não sendo possível e nem interessante
diferenciar qual empreendimento gerou qual impacto.
Os impactos foram classificados e avaliados considerando a forma e a
intensidade que ocorrerão em cada fase do empreendimento (planejamento,
implantação, operação e desativação).
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Para a fase de planejamento, o marco inicial é o ano de 2013 – quando do
requerimento da Licença Prévia do Projeto Etapa 2, em que já se considerava a
expansão do desenvolvimento do PPSBS. Considera-se que o fim desta fase
ocorre na emissão da licença de instalação do último empreendimento do
cronograma. Sendo assim, a fase de planejamento dura de cinco a 15 anos (curta
duração).
Em relação à fase de instalação, seu início é marcado pela pré-ancoragem do
primeiro empreendimento do cronograma, ou seja, quando da emissão da
primeira licença de instalação. Esta fase é finalizada quando o último
empreendimento planejado concluir a interligação de seus poços. Dessa forma, a
fase de instalação dura de cinco a 15 anos (curta duração).
No tocante à fase de operação, ela ocorre a partir do início da produção do
primeiro empreendimento, quando sua licença de operação já tiver sido emitida,
estendendo-se até o encerramento da produção do último empreendimento. É a
fase mais longa do Projeto Etapa 3, tendo duração superior a 30 anos.
Quanto à fase de desativação, esta se inicia quando o primeiro
empreendimento

encerrar

sua

operação

e

termina

quando

o

último

empreendimento em operação na época concluir sua desativação. À semelhança
da fase de instalação, possui uma duração curta, entre cinco a 15 anos.
A análise histórica da forma com a qual a Indústria de Petróleo e Gás se
consolidou e expandiu em diversas regiões do país serviu de base para indicar os
impactos que podem vir a ocorrer e verificar quais impactos podem propiciar
mudanças significativas na organização e dinâmica socioeconômica.
Considera-se que os impactos do Projeto Etapa 3 são cumulativos em
relação aos impactos similares e incidentes numa mesma área dos demais
projetos do PPSBS, sobretudo Etapa 1 e Etapa 2. Por exemplo, a geração de
expectativas decorrentes do Projeto Etapa 3 se somam às expectativas geradas
desde o planejamento do Etapa 1.
Assim como no Meio Físico/Biótico, a identificação dos impactos que incidem
sobre o Meio Socioeconômico foi orientada pela caracterização da atividade (item
II.2) e os resultados do diagnóstico da Área de Estudo (item II.5.3).
Foi realizada ainda uma análise considerando a variação da influência dos
aspectos ambientais do Projeto Etapa 3 nos municípios da Área de Estudo.
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Ressalta-se que nas matrizes de impactos ambientais foram apresentadas as
classificações mais conservadoras da análise, ou seja, sendo consideradas as
alterações mais significantes.
Sobre o atributo Impacto em Unidades de Conservação (UC), considera-se a
incidência direta dos aspectos ambientais em UCs e sua zona de amortecimento.
Em relação aos impactos efetivos, a incidência direta se dá em função do aspecto
ambiental

trânsito

de

embarcações

de

apoio,

enquanto

que

a

demanda/aquisição de bens e serviços (quando relacionado a interferência no
uso e ocupação do solo) incide indiretamente sobre o território protegido. Para
impactos potenciais, o aspecto ambiental vazamento de combustível e óleo no
mar é o responsável pela incidência direta em UCs.
II.6.1.5.1 – Impactos Efetivos
II.6.1.5.1.1 – Fase de Planejamento
O

Quadro

II.6.1.5.1.1-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.1.1-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de instalação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.5.1.1-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos efetivos ambientais identificados na fase
de planejamento.
Fator Ambiental

Sensibilidade

Aspecto Ambiental

N°

Impacto

População

Alta

Divulgação do
Empreendimento

P1

Geração de expectativas

População

Alta

Divulgação do
Empreendimento

P2

Mobilização da sociedade civil

Conhecimento técnico científico

Alta

Desenvolvimento
técnico-científico

P3

Alteração da dinâmica econômica pela demanda/ aquisição de bens e serviços

Dinâmica Econômica

Alta

Demanda/aquisição de
bens e serviços

P4

Aumento do conhecimento técnico-científico

Quadro II.6.1.5.1.1-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos na fase de
planejamento.
Aspecto Ambiental/ Fator Ambiental

População (Alta)

Divulgação do Empreendimento

P1
P2

Demanda/Aquisição de bens e serviços

Dinâmica
Econômica
(Alta)

P4

Desenvolvimento Técnico-Científico
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.1.1-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Grande

Temporária

Irreversível
Cumulativo,
sinérgico,
induzido
Contínuo

Não

Alta

Grande

Temporária

Irreversível

Cumulativo, Sinérgico,
induzido

Não

Média

Grande

Grande

Magnitude
Alta

Curta
Curta

Média

Impacto em UC
Não

Suprarregional
Suprarregional

Não

Frequência
Contínuo

Imediato
Imediato

Contínuo

Direto / Indireto
Direto

Positivo
Positivo

Revisão 00
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Contínuo

Alteração da dinâmica econômica pela
demanda/aquisição de bens e serviços

Cumulatividade

P4

Cumulativo,
Cumulativo,
Sinérgico, Induzido Sinérgico, Indutor

Dinâmica Econômica (Alta)

Reversibilidade

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Irreversível

Aumento do conhecimento técnico científico

Irreversível

P3

Permanência

Conhecimento técnico
científico (Alta)

Permanente

Desenvolvimento técnico
científico

Permanente

Mobilização da sociedade civil

Duração

P2

Longa

População (Alta)

Longa

Divulgação do
Empreendimento

Abrangência espacial

Geração de expectativas

Regional

P1

Tempo de incidência

População (Alta)

Imediato / Posterior

Divulgação do
Empreendimento

Forma de incidência

Impacto

Direto
Imediato /
Posterior
Suprarregional

N°

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Positivo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.1.1-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de planejamento no meio Socioeconômico
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P 1 – Ge ra ç ã o d e e xp e c ta tiva s
Aspecto ambiental:
Divulgação do Empreendimento
Fator ambiental relacionado:
População – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Em relação a População, a divulgação do empreendimento (novos projetos
no PPSBS) gera expectativas relacionadas ao custo de vida, possibilidades de
acidentes de vazamento de óleo, degradação de ambientes naturais, diminuição
da qualidade de vida, interferência na atividade turística e pesqueira, geração de
empregos, demanda por bens e serviços etc. Destaca-se que a população
economicamente ativa é diretamente atingida pela expectativa de se inserir no
mercado de trabalho a partir da implantação do Projeto Etapa 3.
A divulgação do empreendimento cria a expectativa de um cenário futuro de
maior demanda por imóveis, maior circulação de dinheiro e melhoria da
infraestrutura do entorno. Dada a forma de funcionamento do mercado imobiliário,
com calibração constante e antecipação da realização financeira, um nível de alta
dos preços costuma acompanhar a divulgação do empreendimento. Dada que
essa calibração está relacionada a um cenário futuro de dinamização da
economia, ele está presente de forma mais evidente nos municípios que servirão
de base de apoio e logística. Em relação ao que tange a demanda por bens e
serviços cria a expectativa de um cenário futuro de oportunidade para novos
empreendimentos das mais variadas dimensões e graus de capacidade de
investimento.
Como forma de se posicionar no mercado muitos investimentos são
antecipados. Não há previsão da utilização pelo empreendimento de algumas
iniciativas que já podem ser vistas nas áreas que servirão de base de apoio para
as atividades do empreendimento.
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Quanto aos pequenos empreendedores, ao lado das possibilidades de maior
renda também há o risco de escolha e experiência no setor escolhido, ajuste
temporal entre oferta e demanda real e outras questões intrínsecas ao
empreendedorismo.
Em relação a expectativa de potenciais vazamentos de óleo, o acesso e
compreensão assimétricos do projeto, bem como as dificuldades inerentes e
justificáveis à internalização do conceito de risco criam desconfiança em relação à
segurança ambiental no cenário futuro de implantação do projeto. Esse impacto
afeta a população em geral, mas especialmente populações que baseiam a
reprodução de seu modo de vida no uso dos recursos naturais, como pescadores
artesanais.
A expectativa dos municípios com possibilidade de aumentar suas receitas
através do recebimento de tributos e royalties relaciona-se a um aumento no
aporte financeiro e um crescimento econômico local.
Os gestores questionam se irão ou não receber esses recursos e se
mobilizam em torno dessa pauta, construindo argumentações e gestões que os
incluam entre a área de estudo e depois na área de infuência, como forma de
caracterizar o direito ao recebimento do recurso.
Sendo fruto de uma política pública, a exclusão ou inclusão de municípios
para recebimento de royalties obedece a critérios pré-estabececidos e não são
objeto do processo de licenciamento.
Descrição do Impacto Ambiental:
Uma das características dos empreendimentos de E&P é o potencial do seu
efeito de indução de novos investimentos e negócios por meio da demanda de
bens e serviços nos mais variados segmentos.
O mercado também conhece essas características e vê a oportunidade de
realização de investimentos, seja pela demanda esperada do empreendimento de
E&P ou ainda pela demanda dos novos negócios que serão desenvolvidos na
área.
O impacto Geração de expectativas é marcante na fase mais inicial do projeto
e caracteriza-se por um ambiente de incerteza no qual os agentes tentam
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antecipar suas preocupações e decisões, tendo em vista a mudança de cenário
para o futuro, num ambiente de acesso assimétrico às informações.
As expectativas e ações engendradas à luz dessas expectativas, tanto pelos
gestores públicos como pelos empreendedores tem importância grande na
modulação dessa expectativa.
Estima-se que sua ocorrência seja mais relevante para os municípios que
possuem bases de apoio ao empreendimento, tanto pela existência dessas
estruturas físicas quanto pela ação de empreendedores, que já tem se antecipado
ao cenário com o empreendimento e, tendo mais informação sobre a dinâmica
econômica futura privilegiam as áreas que serão base de apoio, gerando uma
movimentação visível para o restante da população.
Embora a experiência com outros grandes empreendimentos do passado
traga a correlação de indução entre expectativa de emprego e migração e, ainda,
uma linha de consequência que remete a ocupação e uso desordenado do solo, o
cenário atual do país é muito diferente do que possibilitou essa correlação no
passado. Estudos recentes de avaliações das políticas públicas sociais, em
especial as avaliações do Bolsa Família reforçam a influência dessas políticas
públicas sobre a decisão de migração, inclusive com reflexos já observados sobre
a migração nas regiões nordestinas, que passam por intensa seca. Com essa
proteção social, a perspectiva é que as migrações mais impulsivas, sem
perspectiva real de emprego, não tenham a mesma relevância que as migrações
observadas do passado, especialmente nessa fase do empreendimento, na qual
as oportunidades reais de emprego ainda são incipientes.
Quanto à expectativa dos riscos ambientais, essa avaliação levou em
consideração as experiências adquiridas com o licenciamento ambiental das
fases anteriores do PPSBS que ocorreram em região similar. Através de
questionamentos e falas da população em reuniões preparatórias e durante as
audiências públicas, foi possível identificar expectativas geradas pelos projetos
Etapa 1 e Etapa 2.
Com a divulgação do empreendimento e, tendo em vista o conhecimento do
histórico de recebimento de royalties, a gestão pública municipal se articula para
agir proativamente no sentido de tentar garantir o recebimento desses recursos,
tentando caracterizar seu município como beneficiário.
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A incorporação desses benefícios, ligados ao empreendimento, no discurso
desses agentes públicos, têm um papel decisivo na formação de opinião à
respeito do empreendimento, gestão pública exercendo efeito importante na
magnitude desse impacto sobre o fator população.
Conforme exposto no capítulo II.4 – Área de Estudo, os prováveis
beneficiários do recebimento de royalties pelo critério de município confrontante à
área de produção, serão os municípios de Arraial do Cabo, Niterói, Maricá,
Saquarema e Araruama no estado do Rio de Janeiro, e Ilhabela e Cananéia, no
estado de São Paulo. Contudo, essa estimativa não reduz a expectativa da
Gestão Pública de alguns outros municípios com relação à condição de
beneficiário, mesmo porque outros municípios podem ser beneficiados em função
das zonas de produção secundária e/ou das áreas geoeconômicas.
Frente ao exposto, a geração de expectativa ligada a todos esses fatores
ambientais, foi classificado como efetivo, negativo, dado que sua característica
mais marcante é o ambiente de incerteza no qual os agentes tentam antecipar
suas preocupações e decisões, tendo em vista a mudança de cenário para o
futuro, num ambiente assimétrico de acesso e compreensão das informações.
A forma de incidência foi classificada como direta, pois decorre de ação do
empreendimento (divulgação). O tempo de incidência foi considerado imediato,
pois os efeitos se iniciam a partir da ocorrência do aspecto ambiental, mas
também posterior pois os efeitos continuam mesmo após a fase de
planejamento. Vale ressaltar que outros atores, com interesses próprios, também
veiculam informações sobre o empreendimento, muitas vezes superestimadas ou
mesmo deturpadas, em função de interesses próprios, o que acaba por contribuir
com as características cumulativas e sinérgicas deste impacto em relação as
demais atividades realizadas na Bacia de Santos. Trata-se de um impacto
indutor do impacto Mobilização da Sociedade Civil.
A abrangência espacial é suprarregional por extrapolar os limites de um
município e uma região.
A duração é considerada longa, pois os efeitos do impacto deverão durar até
o efetivo encerramento dos empreendimentos, consequentemente ele também é
permanente.
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É considerado irreversível, uma vez que criada a expectativa não será
possível retornar a condição anterior, sem que esta expectativa seja atendida ou
frustrada.
Contínuo, uma vez que as expectativas existirão, mesmo que em graus
diferentes, até que todo o Projeto Etapa 3 seja efetivamente finalizado.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, em decorrência da
visibilidade que o Pré-Sal têm na mídia nacional adicionado ao fato de que esse
projeto aumentará substancialmente a produção de petróleo nacional. O impacto
foi classificado como de grande importância.
O Quadro II.6.1.5.1.1-4 apresenta a síntese de qualificação desse impacto.
Quadro II.6.1.5.1.1-4 – Classificação do impacto Geração de expectativa.
Impacto P1

Geração de expectativas

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato / Posterior

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo,
Sinérgico, Indutor

Impacto em UC

Não

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Ações de comunicação social, tais como elaboração e distribuição de
materiais impressos (boletins informativos, folders), divulgação de informações
através da Internet, definição e operacionalização de canais de diálogo (serviço
de atendimento ao público, participação institucional em conselhos e comitês).
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Essas medidas são consideradas preventivas e/ou mitigadoras. O grau de
eficácia dessas medidas é considerado médio, uma vez que promovem uma
redução parcial das expectativas da sociedade.
O Quadro II.6.1.5.1.1-5 qualifica a eficácia da medida proposta para o
impacto Geração de Expectativas.

Quadro II.6.1.5.1.1-5 – Qualificação da eficácia das medidas associadas ao impacto
Geração de expectativas
Impacto P1

Geração de
expectativas

Tipologia de
medida

Mitigadora/
preventiva

Grau de
eficácia da
medida

Descrição
Ações de comunicação social, tais como elaboração e
distribuição de materiais impressos (boletins
informativos, folders), divulgação de informações
através da Internet, definição e operacionalização de
canais de diálogo (serviço de atendimento ao público,
participação institucional em conselhos e comitês).

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
O monitoramento do processo de geração de expectativas é de difícil
tangibilidade, o que torna igualmente difícil seu monitoramento. Uma tentativa de
mensuração pode ser orientada pelo controle da relação entre o número de
reclamações, questionamentos ou demandas encaminhadas, bem como a
participação popular durante toda a existência das atividades do PPSBS na Bacia
de Santos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução CONAMA nº 1/1986
• Resolução CONAMA nº 9/1987
• Lei Federal nº 12734/2012: modifica as Leis nº 9.478/1997e nº
12.351/2010.
• Lei Federal nº 12.858/2013
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P 2 – Mo b iliza ç ã o d a s o c ie d a d e c ivil
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Divulgação do Empreendimento
Fator ambiental relacionado:
População – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Com a divulgação do empreendimento, tanto institucional como por outras
fontes, pode ocorrer aumento na mobilização da sociedade civil, podendo motivar
o surgimento ou o fortalecimento de grupos organizados para defender seus
interesses, frente a possíveis interferências decorrentes da implantação do
empreendimento. Motivação que pode desencadear na criação de conselhos
paritários, com participação ativa, que podem envolver atores econômicos, atores
sociais e atores públicos. Organizações que podem incentivar o debate quanto à
implementação do empreendimento e as transformações dele decorrentes, a
busca por alternativas, soluções para mitigar ou potencializar as transformações,
ou mesmo, se posicionar através do exercício da cidadania, quanto a suas
percepções e anseios a respeito da localidade em que vivem.
A mobilização social e política é dependente de variáveis políticoorganizacionais, tanto do potencial de criação e de articulação de meios e
recursos como da capacidade para acionar e manejar diferencialmente esses
ativos em situações de negociação ou de enfrentamento.
Além disso, a disposição e a capacidade para a ação coletiva necessitam ser
construídas enquanto tais, material e simbolicamente. Materialmente, pela
aquisição de recursos e pela constituição de estruturas organizacionais que
tornem possível a ação coletiva. Simbolicamente por meio de enquadramentos da
situação que indiquem a necessidade de agir coletivamente. Finalmente, a
mobilização social e política também é dependente da configuração – e da
avaliação a respeito dessa configuração – do ambiente político, demarcando
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regras, instituições, expectativas e respostas em relação à ação de outros atores.
Conclusivamente, as premissas aqui adotadas encontram-se solidamente
validadas em perspectivas sociológicas e de análise política.
Descrição do Impacto Ambiental:
As

mudanças

previstas

para

ocorrer

a

partir

da

divulgação

do

empreendimento podem vir a estimular a organização político institucional e da
sociedade civil, com o objetivo de negociar interesses diversos.
Essa organização pode possibilitar o aumento da capacidade de intervenção
da população e de suas organizações nas questões que dizem respeito às
mudanças que porventura ocorram desta forma, favorecendo a participação da
sociedade civil não apenas no processo de licenciamento ambiental, como na
defesa de seus interesses e na gestão de seu território.
Não há outra forma de predizer ou de estimar um comportamento social – no
caso, a mobilização da sociedade civil – que não seja com base em ocorrências
pretéritas. E, nesse caso, a ocorrência de mobilizações sociais relacionadas ao
processo de licenciamento dos projetos Etapa 1 e Etapa 2 são fontes inestimáveis
para essa predição, não só devido à coincidência entre a maior parte das áreas
de influência dos dois empreendimentos com o Etapa 3, mas também em virtude
de se tratar de empreendimento do mesmo setor de atividade, capitaneado pela
mesma empresa.
Com efeito, os processos de licenciamento dos Projetos Etapa 1 e Etapa 2
revelaram a capacidade de mobilização dos sujeitos sociais que atuam na sua
área de influência. Essa mobilização ocorreu através de instâncias políticas e
organizacionais vinculadas ou não ao Poder Público local e teve como foco a
discussão das principais questões de interesse da população envolvida.
As audiências públicas realizadas são um termômetro das principais questões
que surgem em ambientes difusos e revelam as principais preocupações e o foco
de atuação da sociedade organizada. Notadamente as organizações buscaram
informações sobre diversos aspectos, especialmente aqueles relacionados à
possíveis acidentes ambientais e o poder de resposta da empresa frente a
situações de emergência, como, também grande número de questionamentos
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quanto as possíveis interferências do empreendimento na atividade pesqueira,
além de questões relacionadas a provável sinergia e cumulatividade com outros
empreendimentos que poderiam resultar na intensificação dos impactos
socioambientais, sobretudo na dinâmica demográfica capaz de atrair contingente
populacional e criar novas áreas de ocupações subnormais.
De

maneira

extensiva,

as

intervenções

estiveram

associadas

a

esclarecimentos acerca de riscos tecnológicos e de capacitação/informação de
recursos humanos, quais sejam: incêndio em terminal petroquímico, incêndio em
navio atracado nos portos, vazamento dos dutos e vazamento de óleo e gás em
geral; a fragilidade dos recursos disponíveis para as situações de emergência;
desconhecimento sobre o que fazer; o receio de vazamento de óleo no mar que
prejudique a fauna marinha, principalmente a fauna associada à atividade
pesqueira; o que pode ocorrer mediante a limpeza de tanques de barcos; a
poluição industrial por metais pesados ou o derramamento de petróleo, vinculados
ao transporte ou armazenamento; a percepção do meio ambiente como suporte
fundamental na vida das populações costeiras, o que torna a hipótese de um
derramamento de petróleo um acidente de grande porte para com prejuízo para
as condições de sobrevivência desses grupos; o entendimento de que os
benefícios dos royalties não repercutem de forma suficiente na melhoria das
condições de vida das populações vulneráveis e a possibilidade de ocorrência de
acidentes; a percepção equivocada de que a distribuição dos royalties está
vinculada ao processo de licenciamento ambiental; a demanda sistemática por
capacitação profissional e postos de trabalho; reflexos sobre a dinâmica
demográfica em função da colocalização com outros empreendimentos
vinculados ou não a cadeia do Petróleo e Gás; consequente aumento da
ocupação desordenada em função da atração de contingente populacional,
também

vinculado

aos

efeitos

cumulativos

e

sinérgicos

com

outros

empreendimentos e; receios em relação ao tráfego de embarcações.
Assim, tomando-se os processos de licenciamento dos projetos Etapa 1 e
Etapa 2 como indicadores para a predição das áreas em que a mobilização social
pode vir a se intensificar, estima-se que alteração no padrão políticoorganizacional da população deve se consolidar ao longo do licenciamento do
Projeto Etapa 3.
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Esse impacto pode, de forma sinérgica com a mobilização existente na
região, vir a contribuir para o fortalecimento das ações e formas de
representação/participação da sociedade civil e para a promoção de mudanças na
capacidade de resposta do poder público (sobretudo dos governos locais).
Nesses termos, indica-se que deverá ocorrer uma mobilização da sociedade
civil em municípios nos quais se verificou a atuação significativa de organizações
político-sociais durante os processos de licenciamento anteriores. Por outro lado,
diferentemente do Etapa 2, espera-se que onde não está prevista a utilização de
bases de apoio, parte dos principais impactos e consequentes preocupações da
sociedade civil residente destas regiões sejam atenuadas.
Esta mobilização poderá se estender e se consolidar ao longo do processo de
acompanhamento e controle das condicionantes nas fases de licenciamento (LP,
LI e LO) do Projeto Etapa 3.
Este impacto foi classificado como efetivo, positivo, pois pode contribuir
para o fortalecimento e a visibilidade das organizações sociais e políticas e
favorecer o diálogo com o poder público.
Trata-se de um impacto induzido pela Geração de expectativa em relação as
alterações sociais a serem promovidas pelo empreendimento. É também um
impacto cumulativo com os impactos de atividades similares na Bacia de Santos.
Por ser potencializado pelo impacto Geração de expectativas, trata-se de um
impacto sinérgico.
A forma de incidência foi classificada como direta, pois decorre de ação do
empreendimento. O tempo de incidência foi considerado imediato e posterior,
pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais
identificados na fase de planejamento e continuam ao longo da duração do
Projeto Etapa 3.
A abrangência espacial é regional, pois a alteração no padrão políticoorganizacional da população deverá ocorrer em mais de um município.
A duração é considerada longa, pois se origina na a fase de planejamento
mas ocorre até a fase de desativação.Dessa forma, é considerado permanente.
É irreversível, pois uma vez que alterado o padrão político, a organização da
sociedade não retornará a condição anterior. A frequência é contínua, pois a
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mobilização da sociedade permanecerá, mesmo que em graus diferentes, a partir
da fase de planejamento até a fase de desativação.
Considerando que o modo de vida é alterado de forma significativa, mas não
definitiva, a magnitude desse impacto é considerada média e assim resultando
em uma importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.1-6 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.1-6 – Classificação do impacto Mobilização da sociedade civil.
Impacto P2

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato/Posterior

Abrangência especial

Regional

Duração

Longa

Mobilização da sociedade civil

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Cumulativo, Induzido,
Sinérgico
Média

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas Associadas:
Participar de grupos, fóruns, comissões, conselhos, bem como de outras
instâncias de diálogo entre empreendedor e sociedade de modo a fornecer
informações necessárias para subsidiar discussão em busca de soluções
conjuntas para as questões levantadas. Somado a isso, devem ser envidados
esforços

para

fortalecer

grupos

sociais

vulneráveis

impactados

pelos

empreendimentos a fim de qualificá-los para mobilização.
Essas medidas são potencializadoras e tem grau de eficácia médio, pois a
mobilização da sociedade é parcialmente incrementada.
O Quadro II.6.1.5.1.1-7 apresenta o grau de eficácia da medida proposta.
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Quadro II.6.1.5.1.1-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto Mobilização da
sociedade civil.
Impacto P2

Mobilização da
sociedade civil

Tipologia de
medida

Grau de eficácia
da medida

Descrição da(s) medida(s)
- Participação da PETROBRAS junto
à sociedade nas instâncias de
diálogos.

Potencializadora

Média
- Fortalecimento dos grupos sociais
vulneráveis impactados pelos
empreendimentos

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Número de participantes nas instâncias de diálogo.
• Representatividade de instituições, organizações e grupos vulneráveis
participantes nas instâncias de diálogo.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação pertinente, assim como plano e programa governamental
relacionado a esse impacto.

P 3 – Au m e n to d o c o n h e c im e n to té c n ic o -c ie n tífic o
Aspecto ambiental:
Desenvolvimento técnico-científico
Fator ambiental relacionado:
Conhecimento Técnico-Científico – sensibilidade alta
Como o aspecto ambiental interfere no fator ambiental:
O volume de negócios gerado pelo pré-sal impulsiona o desenvolvimento de
toda a cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, capacitação profissional e
maiores oportunidades para a indústria. Através da política de conteúdo local, a
demanda de navios, plataformas, sondas e tudo que envolve a exploração e

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
517/814

produção na área do pré-sal se dá através do aproveitamento da capacidade
competitiva da indústria nacional de bens e serviços. Com isso, grandes
fornecedores de bens e serviços se instalam no Brasil e encontram espaço para
gerar tecnologia junto com os centros de pesquisa especializados. Espera-se que
a busca contínua por recursos tecnológicos necessários ao desenvolvimento do
projeto ofereça um largo avanço ao conhecimento técnico científico acumulado.

Descrição do impacto ambiental:
A produção no PPSBS abre perspectivas para o desenvolvimento da cadeia
de petróleo e gás brasileira. Para concretizar a atividade é necessária uma gama
de equipamentos e serviços, além da tecnologia, o que leva as indústrias a se
organizarem, realizarem investimentos e capacitarem mão de obra.
Cada uma das fases do empreendimento demanda a capacitação e ocupação
de profissionais nas áreas de geologia, geofísica, engenharia submarina,
engenharia de poços, especialistas em meio ambiente, engenheiros de
equipamentos, engenheiros navais, entre outros. Esses profissionais são
responsáveis pelo desenvolvimento de estudos de ponta para as atividades de
exploração e produção, atuando na caracterização de rochas reservatório, em
estudos das bacias sedimentares, no suporte à seleção de prospectos
exploratórios

através

do

emprego

das

últimas

tendências

globais

em

processamento sísmico, pesquisa de novos materiais para utilização num
ambiente de fluidos com maior corrosividade; o desenvolvimento de novas
configurações do sistema de coleta submarino (risers, bóias de subsuperfície,
equipamentos submarinos), incluindo os métodos de instalação em áreas com
condições ambientais severas, além das tecnologias para a garantia de
escoamento de fluidos com alto teor de gases contaminantes.
Essa cadeia produtiva deve estar apta a atender a demanda dentro do Brasil,
representada pela PETROBRAS e outras empresas participantes dos consórcios,
mas igualmente possibilitando a exportação de soluções tecnológicas, insumos e
serviços para atender empresas em atividade no exterior, abrindo a possibilidade
de o país se destacar também como exportador nessas áreas.
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A PETROBRAS já acumula experiência técnica na exploração e produção de
petróleo em águas profundas e ultraprofundas, permitindo alcançar uma produção
elevada nos campos do pré-sal em um intervalo de tempo inferior a outras
importantes áreas de produção marítimas no mundo.
A partir de sua experiência, a PETROBRAS superou alguns dos desafios
tecnológicos no pré-sal como: sísmica de alta resolução com maior sucesso
exploratório, modelagem geológica e numérica com melhor previsão do
comportamento da produção, seleção de novos materiais, qualificação de novos
sistemas para coleta da produção e separação do dióxido de carbono (CO2) do
gás natural em águas profundas e reinjeção, o que reduz as emissões
atmosféricas.
Essas pesquisas também podem estar associadas à pesquisa de
nanotecnologia em que se trabalha com a estrutura molecular dos materiais para
obter matérias que não são possíveis de se obter pela tecnologia convencional.
A atuação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRAS
(CENPES) constitui-se como um dos grandes alicerces das conquistas nessa
área de exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas, gerando
soluções como o uso de ancoragem com cabo sintético de poliéster para sistemas
flutuantes de produção com armazenamento, o desenvolvimento de árvore de
natal molhada para 1.000 m de lâmina d’água, de aço em catenária livre, entre
outros (NISHIMOTO, 2012).
A

comunidade

acadêmica

participa

ativamente

do

processo

de

desenvolvimento tecnológico, assim a formação de massa crítica científica e
tecnológica, produzindo conhecimentos necessários nas área relacionadas é o
principal impacto esperado.
Este impacto foi classificado como efetivo, positivo, pois contribui para o
fortalecimento e a visibilidade das tecnologias desenvolvidas no campo da
indústria do petróleo e gás.
Trata-se de um impacto induzido pela geração de expectativa (P1), que a
comunidade profissional deposita no avanço da inovação tecnológica. É também
um impacto cumulativo e sinérgico com impactos decorrentes da aplicação de
tecnologias aplicadas na Cadeia de Óleo e Gás.
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A forma de incidência foi classificada como direta e indireta, pois decorre de
ação

do

empreendimento

e

de

ações

indiretas

desencadeadas

pelo

empreendimento O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos
se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais identificados na
fase de planejamento.
A abrangência espacial é suprarregional, pois o desenvolvimento do
conheciento deverá ocorrer em escala nacional.
A duração é considerada curta e a permanência temporária pois são
necessárias novas demandas para fomentar o desenvolvimento de novos
conhecimentos.
É irreversível, pois uma vez que alterado o nível de conhecimento técnico a
condição anterior não se reverte. A frequência é contínua.
Considerando que o nível de conhecimento é alterado de forma significativa e
definitiva, a magnitude desse impacto é considerada alta e assim resultando em
uma importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.1-8 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.1-8 – Aumento do conhecimento técnico-científico.
Impacto P3

Aumento do conhecimento técnicocientífico

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto/Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Impacto em UC

Contínuo
Cumulativo, Sinérgico,
Induzido
Não

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Cumulatividade
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Medidas associadas:
Para potencializar o acesso ao conhecimento produzido propõe-se a
divulgação os conhecimentos adquiridos e dados compilados por meio eletrônico.
Essas medidas são potencializadoras e tem grau de eficácia médio. O
Quadro II.6.1.5.1.1-9 apresenta o grau de eficácia da medida proposta.

Quadro II.6.1.5.1.1-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto Aumento do
conhecimento técnico-científico
Impacto P3

Tipologia de
medida

Descrição da(s) medida(s)

Grau de eficácia
da medida

Aumento do
conhecimento
técnico-científico

Potencializadora

divulgação dos conhecimentos
adquiridos e dados compilados por
meio eletrônico

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os indicadores são basicamente os resultados acadêmicos que podem ser
medidos através de:
•

Publicação de trabalhos acadêmicos;

•

Participação em congressos, seminários entre outros eventos técnicos
científicos.

Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a política de conteúdo local (percentual mínimo de
contratação na indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res.
37 a 39 de 2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha
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e cessão de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da
ANP determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local
através de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os
critérios de credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

P 4 – Alte ra ç ã o d a d in â m ic a e c o n ô m ic a p e la d e m a n d a /a q u is iç ã o d e b e n s
e s e rviç o s
Aspecto ambiental:
Demanda/aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
Como os aspecto interfere no fator ambiental:
Com a contratação de serviços durante a fase de planejamento, como
exemplo a elaboração dos projetos executivos dos empreendimentos em questão,
vinculados direta ou indiretamente à cadeia produtiva do setor de petróleo e gás,
ocorre incremento nos recursos provenientes do aumento da arrecadação
tributária. Observa-se ainda o incremento de recursos financeiros circulantes na
economia local, propiciando desta forma a alteração da dinâmica econômica.
Com maior volume de capital circulante, há o incremento do consumo e
consequentemente o aumento do número de postos de trabalho disponibilizados.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 durante a fase de planejamento provocarão
o aumento da demanda por bens e serviços, desta forma contribuindo para o
aumento do capital circulante na economia local. O que, conforme elucidado
anteriormente, possibilita a geração e manutenção de postos de trabalho indiretos
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e, provavelmente, aquecerá o mercado de trabalho e de consumo e a economia
em geral, podendo inclusive mudar o atual perfil produtivo.
Para além da criação de empregos diretos, o aspecto demanda/aquisição de
bens e serviços é um potencial indutor de manutenção e criação de emprego e
renda, tanto por meio da dinamização econômica, causada pelo setor, como pelo
efeito renda, causada pela ampliação da massa salarial nos municípios.
A demanda para aquisição de insumos e serviços tenderá a mobilizar
segmentos da economia e dinamizar o mercado de trabalho local e regional,
atraindo novas empresas para se instalarem na região. Com isso, pode-se inferir
que acontecerão alterações no atual padrão econômico de alguns municípios,
com especial destaque para os municípios onde se localizam as áreas
administrativas do Projeto Etapa 3, a saber: Rio de Janeiro, Santos e Macaé.
Com relação aos serviços não diretamente vinculados ao setor petrolífero,
porém demandados como apoio e suporte às atividades do setor, estes serviços
deverão ser contratados, preferencialmente, nos municípios da área de influência,
mais especificamente, nos municípios onde o projeto se fará mais notável, como é
o caso daqueles que abrigarão as áreas administrativas.
Nesse contexto, espera-se também que ocorra incremento nos recursos
provenientes de uma maior arrecadação tributária.
Os tributos de competência federal ou estadual como Imposto de Renda,
COFINS, PIS, Imposto de Importação, ICMS, que correspondem à maior parte do
total de tributos a serem arrecadados, são distribuídos entre os municípios de
acordo com critérios que não dependem diretamente do local onde são
arrecadados.
Na atual fase de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental é impossível
estimar valores para os diversos tributos, uma vez que os contribuintes são as
empresas contratadas para executar os diversos serviços, sobre as quais não se
pode adiantar o escopo preciso e a vigência de serviços a serem prestados.
Contudo, pode-se prever que a arrecadação municipal será maior nos
municípios que tenham maior potencial em se apropriar das novas oportunidades
geradas, sobretudo aqueles que comportam empresas que podem dar suporte às
atividades do Projeto Etapa 3, que possuam uma estrutura urbana já
condicionada para atender às demandas do segmento petrolífero e que tenham o
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nível educacional e a presença de cursos de formação técnica. É importante
destacar que de acordo com a legislação vigente algumas atividades em
determinados municípios irão gerar recolhimento para os próprios e outras não.
Além disso, destaca-se o fato de não haver incidência de ICMS sobre o petróleo
extraído, o que só ocorrerá quando este for refinado e comercializado.
O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza, tanto
positivo quanto negativo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes
grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante as ocorrências dos
aspectos ambientais. O presente impacto é induzido e potencializado pela
Geração de Expectativa

e pelo Aumento do conhecimento técnico científico.

Nesse sentido, é cumulativo e sinérgico com impactos similares decorrentes de
empreendimentos localizados na área de influência do Projeto Etapa 3.
A abrangência espacial é regional, pois a dinamização da economia local e
regional

deverá

ocorrer

em

mais

de

um

município,

como

explicitado

anteriormente.
A duração foi considerada curta, pois é em função da duração de toda a fase
de planejamento do Projeto Etapa 3. A permanência do impacto será temporária
considerando que o impacto possui curta duração.
É irreversível uma vez que dinamizada a economia essa não retornará a
condição anterior.
Contínuo, pois a dinamização econômica deverá ocorrer durante todo o
tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada média, pois essa dinamização é
menos evidente durante a fase de planejamento. Assim, o impacto foi classificado
como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.1-10 apresenta a classificação do impacto Dinamização
da economia pela demanda/aquisição de bens e serviços.
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Quadro II.6.1.5.1.1-10 – Classificação do impacto Alteração da dinâmica econômica
pela demanda/aquisição de bens e serviços.
Impacto P4

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Suprarregional

Alteração da dinâmica
econômica pela
demanda/aquisição de bens e
serviços

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Impacto em UC

Contínuo
Cumulativo, Sinérgico,
Induzido
Não

Magnitude

Média

Importância

Grande

Cumulatividade

Medida Associada:
Impacto positivo, cuja única medida é o monitoramento das transformações
socioeconômicas do território (área de influência), de eficácia baixa.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Não foram identificados parâmetros ou indicadores para monitoramento deste
impacto, além da Análise da população economicamente ativa.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução ANP 37/2007
• Resolução ANP 38/2007
• Resolução ANP 39/2007
• Resolução ANP 19/2013
• Resolução ANP 20/2016
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II.6.1.5.1.2 – Fase de Instalação
O

Quadro

II.6.1.5.1.2-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.1.2-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de instalação do Projeto Etapa 3 e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.5.1.2-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos efetivos ambientais identificados na fase
de instalação.
Fator Ambiental
População

Sensibilidade
Alta

Atividade Pesqueira Artesanal

Alta

Atividade Pesqueira Industrial

Baixa

Uso e Ocupação do Solo

Alta

Atividade Pesqueira Industrial

Baixa

Infraestrutura de Transporte

Média

Infraestrutura de Transporte

Média

Atividade de navegação

Baixa

Uso e Ocupação do Solo

Alta

Infraestrutura de serviços
essenciais

Alta

Atividade Turística

Alta

Conhecimento técnico científico

Alta

Dinâmica Econômica

Alta

Aspecto Ambiental
Demanda por mão de obra
Trânsito de embarcações
de apoio
Trânsito de embarcações
de apoio
Geração de resíduos
sólidos
Pré-ancoragem dos
FPSOs e instalação de
linhas
Demanda de tráfego aéreo
Demanda/Aquisição de
bens e serviços
Trânsito de embarcações
de apoio
Demanda/Aquisição de
bens e serviços

N°
I28

Demanda por mão de obra
Trânsito de embarcações
de apoio
Desenvolvimento técnico
científico
Demanda por mão de obra

I29
I30
I31

Impacto
Manutenção e/ou geração de emprego e renda
Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio
Interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito de
embarcações de apoio
Aumento da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e disposição
final de resíduos sólidos

I32

Redução da área de pesca industrial

I33

Aumento no tráfego aéreo

I34

Aumento no tráfego rodoviário

I35

Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de embarcações de apoio

I36

Alteração no uso, ocupação e valor do solo

I37

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de serviços essenciais

I38

Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de
apoio

I39

Aumento do conhecimento técnico científico

I40

Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra
(Continua)
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Quadro II.6.1.5.1.2-1 (Conclusão)

Fator Ambiental

Sensibilidade

Dinâmica Econômica

Alta

Dinâmica Econômica

Alta

Aspecto Ambiental
Demanda/Aquisição de
bens e serviços
Pagamento de tributos,
taxas e compensação
financeira

N°
I41

Impacto
Alteração da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e
serviços

I42

Aumento da arrecadação pública

Demanda/Aquisição de bens e serviços

I41

I34

Trânsito de embarcações de apoio

Conhecimento
Técnico-Científico
(Alta)

Atividade Turística
(Alta)

Uso e Ocupação
do Solo (Alta)

I40

Atividade de
Navegação (Baixa)

I37

Atividade
Pesqueira
Industrial (Baixa)

Dinâmica
Econômica (Alta)

I28

Atividade
Pesqueira
Artesanal (Alta)

Infraestrutura de
Serviços
Essenciais (Alta)

Demanda de mão de obra

Infraestrutura de
Transporte (Média)

Aspecto Ambiental / Fator Ambiental

População (Alta)

Quadro II.6.1.5.1.2-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos na fase de instalação.

I36
I29

I30

I35

Geração de resíduos sólidos

I38
I31

Demanda de tráfego aéreo

I33

Pagamento de tributos, taxas e compensação
financeira

I42

Pré-ancoragem dos FPSOs e instalação de linhas

I32

Desenvolvimento Técnico Científico

I39
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.1.2-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Média
Grande

Baixa

Média

Baixa

Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa
Média

não
não

Baixa

Impacto em UC
não
sim

Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo

não

Frequência

Cumulatividade

Cumulativo,
induzido, indutor,
sinérgico
Contínuo
Cumulativo,
Indutor
Cumulativo

Cumulativo, sinérgico, Cumulativo, sinérgico,
induzido
induzido

Reversibilidade
Irreversível
Reversível
Irreversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária
Temporária

Redução da área de pesca industrial

Temporária

Temporária

Duração
Curta
Curta
Curta

Abrangência
espacial
Suprarregional
Regional
Suprarregional

Tempo de
incidência
Imediato

Curta

Atividade Pesqueira Industrial
I32
(Baixa)

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos

Curta

I31

Suprarregional

Pré-ancoragem dos FPSOs e
instalação de linhas

Uso e Ocupação do Solo
(Alta)

Suprarregional

Geração de resíduos sólidos.

Imediato

Interferência na atividade pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de apoio

Imediato

Atividade Pesqueira Industrial
I30
(Baixa)

Imediato

Trânsito de embarcações de
apoio

Direto

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo
trânsito de embarcações de apoio

Direto

Atividade Pesqueira Artesanal
I29
(Alta)

Negativo

Trânsito de embarcações de
apoio

Imediato

Manutenção e/ou geração de emprego e renda

Forma de
incidência

I28

Direto

População (Alta)

Direto

Demanda por mão de obra

Direto

Impacto

Positivo

Nº

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.1.2-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de instalação no meio Socioeconômico
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Intermitente

sim

Média

Grande

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de serviços
essenciais

Reversível

Cumulativo, Induzido, ,
Sinérgico

Contínuo

não

Baixa

Média

Importância

Cumulativo, Induzido,
Indutor, Snérgico

I37

Média
Média

Baixa
Alta

não
sim

Contínuo
Contínuo

Cumulativo,
induzido
Cumulativo,
Sinérgico, Indutor

Reversível
Reversível

Temporária
Temporária

Curta
Curta

Suprarregional
Regional

Imediato
Imediato

Direto
Direto

Negativo
Negativo

Média

Irreversível

Infraestrutura de serviços
essenciais (Alta)

Temporária

Magnitude

Temporária

Demanda por mão de obra

Baixa

Interferência no uso, ocupação e valor do solo

Curta

Impacto em UC

I36

não

Uso e Ocupação do Solo
(Alta)

Curta

Frequência

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Contínuo

Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio

Regional

Cumulatividade

I35

Cumulativo

Atividade de navegação
(Baixa)

Regional

Reversibilidade

Trânsito de Embarcações de
Apoio

Reversível

Aumento no tráfego rodoviário

Imediato

Permanência

I34

Temporária

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Imediato

Duração

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Curta

Aumento no tráfego aéreo

Indireto

Abrangência
espacial

I33

Regional

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Indireto

Tempo de
incidência

Demanda de Tráfego aéreo

Imediato

Impacto

Negativo

Forma de
incidência

Nº

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.1.2-3 (Continuação)
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Importância
Média
Grande
Grande
Média

Grande

Magnitude
Baixa
Média
Alta
Baixa

Alta

Impacto em UC
sim
não
não
não

não

Frequência

Cumulatividade

Cumulativo,
Sinérgico, Indutor,
Induzido
Contínuo
Cumulativo,
Sinérgico, Indutor,
Induzido
Contínuo

Cumulativo,
Cumulativo,
Cumulativo, Induzido, ,
Sinérgico, Indutor, Induzido, Indutor,
Sinérgico
Induzido
Sinérgico
Contínuo
Contínuo
Contínuo

Reversibilidade
Reversível
Irreversível
Irreversível
Reversível

Irreversível

Permanência
Temporária
Temporária
Temporária

Temporária

Duração

Temporária

Positivo
Positivo/ Negativo

Curta

Aumento da arrecadação pública

Curta

I42

Curta

Dinâmica Econômica (Alta)

Curta

Positivo

Pagamento de tributos, taxas
e compensação financeira

Curta

Alteração da dinâmica econômica pela
demanda/aquisição de bens e serviços

Abrangência espacial

I41

Regional

Dinâmica Econômica (Alta)

Suprarregional

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Regional

Alteração da dinâmica econômica pela demanda de
mão de obra

Regional

I40

Regional

Dinâmica Econômica (Alta)

Tempo de incidência

Demanda por mão de obra

Imediato

Aumento do conhecimento técnico científico

Imediato

I39

Imediato

Conhecimento técnico
científico (Alta)

Imediato

Desenvolvimento técnico
científico

Imediato

Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Forma de incidência

I38

Direto

Atividade Turística (Alta)

Direto / Indireto

Trânsito de embarcações de
apoio

Direto

Impacto

Direto

Nº

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Positivo

Socioeconômico

Meio

Natureza
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I28 – Ma n u te n ç ã o e /o u g e ra ç ã o d e e m p re g o e re n d a
Aspecto ambiental:
Demanda por mão de obra
Fator ambiental relacionado:
População – sensibilidade alta.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A demanda por mão de obra tem interação positiva sobre a manutenção e
geração de emprego e renda para a população economicamente ativa.
No caso dos empregos diretos, será utilizada a realocação de mão de obra já
empregada, o impacto positivo se concentra na manutenção de emprego e renda.
Em relação aos empregos indiretos, o Modelo de Geração de Empregos –
MGE desenvolvido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES estima a quantidade necessária de pessoas ocupadas (do mercado
formal e informal) para atender a demanda.
Esses postos de trabalho, ainda que não sejam efetivamente ocupados por
mão de obra local, contribuem para a manutenção de postos de trabalho já
existentes em esfera nacional, tanto na empresa quanto em suas terceirizadas.
Ainda que não vá absorver diretamente mão de obra local, a realização das
atividades poderá promover a abertura de novos postos indiretos em diversos
setores, como alimentação, habitação, hospedagem, transporte e outras
aquisições gerais de bens e serviços.
Quanto ao aspecto demanda/aquisição de bens e serviços, ele se relaciona
com a economia local, de forma seletiva, induzindo a criação e manutenção de
novas atividades econômicas, que geram empregos indiretos.
A experiência de atividades passadas, aponta que em geral o aspecto
seletivo da relação com a economia local pode ser descrito principalmente pela
atratividade exercida sobre novos investimentos pelas bases de apoio e logística
da atividade e a influência do nível educacional da população.
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Descrição do impacto:
Por se tratar de um impacto positivo, conforme exposto anteriormente, a
sensibilidade da População foi pensada tanto pela disponibilidade de mão de
obra, dada pela taxa de desemprego, quanto pelos potenciais mais realistas de
geração de emprego e as possibilidades de aproveitamento das oportunidades
que possam ser geradas.
Trata-se de uma realidade inerente a toda cadeia produtiva de Petróleo e
Gás. Durante as décadas de funcionamento da indústria, a intensa demanda por
mão de obra em diversos postos de trabalhos diretos e /ou indiretos da cadeia
produtiva gera a dinamização do mercado de trabalho tanto local, quanto
regionalmente. Esse fato já pode ser observado nos dias atuais com a oferta de
cursos especializados no setor energético para atender à demanda por mão de
obra especializada.
Na fase de instalação das atividades do Projeto Etapa 3 não serão criados
novos postos de trabalho diretos. Os postos previstos serão preenchidos por meio
de realocação de mão de obra já existente, especializada e que presta serviço em
outros empreendimentos da PETROBRAS.
A realocação deste contingente de trabalhadores garante a manutenção de
seus postos de trabalho em âmbito nacional.
Pelas características e particularidades técnicas das atividades do Projeto
Etapa 3 e o grau de especialização necessário ao desenvolvimento da atividade,
estima-se que esses postos de trabalho não absorvam mão de obra local.
Entretanto, o efetivo impacto da manutenção e geração de empregos
indiretos sobre os municípios da Área de Influência – sobretudo aqueles que
comportam instalações de apoio, notadamente Rio de Janeiro e Niterói – é
amplificado quando se leva em conta que as atividades relacionadas à cadeia de
petróleo e gás necessitam da aquisição de insumos de produção tais como peças
e equipamentos diversos, produtos químicos, alimentos e hospedagem.
Estima-se que o impacto aqui tratado ocorrerá de forma mais evidente nos
municípios de Rio de Janeiroe Niterói, tendo em vista que o efeito-renda é
potencializado nos municípios que concentram as instalações de apoio – embora
possa ocorrer em qualquer local do país – já que as demandas por aquisição de
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bens e serviços nesses municípios devem ser maiores e, portanto, podem vir a
concorrer para aumentar os empregos indiretos.
Este impacto é efetivo, positivo e suprarregional, apesar de mais
significativo no Rio de Janeiro e Niterói. Sua condição de ocorrência tem
associação direta com as ações do Projeto Etapa 3 relacionadas à demanda por
mão de obra.
O impacto relaciona-se de maneira indutora e cumulativa com diversos
impactos:

Alteração no Uso, Ocupação e Valor do Solo e Interferência na

Atividade Turística, como exemplo. Por sua vez, é também induzido pela
Alteração da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e serviços e
pelo

Aumento

do

Conhecimento

Técnico

Científico,

concretizando

a

potencialização dos efeitos entre os impactos em uma relação sinérgica.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental demanda por mão de
obra.
A duração foi considerada curta, pois a instalação do empreendimento está
prevista para durar entre cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária na fase de instalação
considerando que o impacto possui de curta duração.
É irreversível, pois uma vez consolidado o quadro de empregos não
retornará a condição anterior.
Contínuo durante a fase de instalação. A magnitude desse impacto foi
considerada baixa, pois não há geração de empregos diretos e flutuação
significativa da renda. Sendo assim este impacto foi classificado como de média
importância.
O Quadro II.6.1.5.1.2-4 apresenta a classificação do impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.2-4 – Classificação do impacto Manutenção de empregos e geração
de empregos diretos.
Impacto I28

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Manutenção e/ou geração de
emprego e renda

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido, Indutor,
Sinérgico

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Impacto positivo, sem indicação de medidas potencializadoras.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Como parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados para o
monitoramento deste impacto indica-se:
Número de postos de trabalhos criados x número de colaboradores
remanejados.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
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equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

I29 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira a rte s a n a l p e lo trâ n s ito d e
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Segundo a descrição do aspecto ambiental trânsito de embarcações de
apoio, espera-se o incremento no tráfego marítimo entre a área portuária de Rio
de Janeiro e Niterói, ambos na Baía de Guanabara, até a área do PPSBS.
A área de maior densidade de navegação das embarcações de apoio entre
área do Projeto Etapa 3 às bases de apoio marítimo provocará interferências na
atividade pesqueira artesanal, tais como possível afastamento momentâneo de
cardumes em função do ruído gerado durante o trânsito e possíveis alterações
dos trajetos das embarcações de pesca ao coincidirem com os das embarcações
de apoio, indicando um conflito de uso do espaço marítimo.
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A maior possibilidade de ocorrência dessas interferências incidirá na
proximidade da costa, sobretudo na Baía de Guanabara e seu entorno, onde a
prática de pesca artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento no
trânsito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados como base de
apoio marítimo do Projeto Etapa 3.
Descrição do Impacto Ambiental:
A pesca artesanal, de acordo com as suas características e dos
equipamentos nela utilizado, é praticada com maior frequência em distâncias mais
próximas da costa. Desse modo, o impacto aqui tratado decorre do tráfego
marítimo e consequentemente do conflito de uso do espaço marítimo demandado.
Mesmo considerando que o deslocamento das embarcações de apoio
ocorrerá em áreas já intensamente utilizadas por embarcações de outras
atividades econômicas, esportivas e de lazer, o aumento do fluxo tende a
intensificar os problemas já existentes de conflito de uso.
Com base na descrição do aspecto Trânsito de embarcações de apoio,
considera-se que a quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio
para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena, principalmente quando
considerados as duas áreas portuárias que serão utilizadas pelo Projeto Etapa 3,
em função de estarem situadas em uma região que já apresenta intensa
movimentação de embarcações para os mais diversos usos, inclusive de apoio à
exploração e produção de petróleo e gás natural.
Diante do exposto, pontua-se que a intensificação dos problemas já
existentes de conflito de uso e afugentamento de recurso pesqueiro será pouco
significativa.
Importante destacar que a interferência deste impacto foi considerada para
toda a atividade de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de
embarcações de apoio. Para isso, foram utilizados e descritos no subitem II.5.3.8
dados do Projeto de Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura na
Bacia de Santos – PCSPA-BS a fim de delimitar as áreas de pesca artesanal das
diversas localidades da área de estudo do empreendimento, independente da
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origem dos pescadores ser coincidente com o município onde se localiza a base
de apoio marítimo.
Sobrepondo-se as áreas de pesca definidas no PCSPA com as rotas de
embarcações de apoio, obteve-se o resultado desta interferência.
O transito de embarcações de apoio pelas rotas que acessam as bases de
apoio marítimo de Rio de Janeiro e de Niterói impactarão a atividade de pesca
artesanal na Baía de Guanabara e proximidades. Os municípios onde há
sobreposição dessas atividade são: Rio de Janeiro; Niterói; Itaguaí; Magé; Duque
de Caxias; Itaboraí; São Gonçalo; Maricá, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty,
todos do estado do Rio de Janeiro.
No subitem II.5.3.9 foi descrita a atividade pesqueira artesanal para os onze
municípios citados e em relação aos municípios de Duque de Caxias,
Mangaratiba e Itaguaí tem-se a considerar que:
• a análise dos dados de distribuição do esforço de pesca artesanal do
município de Mangaratiba demostraram que foram registrados apenas dois
relatos de atuação nas áreas de possível conflito com as rotas de
embarcações e possível mancha de óleo e que tais relatos adviram de
pescadores que apresentam extensa abrangência em suas áreas de
atuação, caracterizando-os como pescadores de alta mobilidade e que
consequentemente sofrem pequena interferência das atividades em
questão;
• condição semelhante ocorre em Itaguaí onde dois pescadores de alta
mobilidade têm pequena parte de suas áreas de pesca coincidente com a
rota das embarcações de apoio e um outro registro de catador de siri no
qual as rotas de navegação em nada influem em sua atividade e;
• em Duque de Caxias a pesca é fortemente concentrada no fundo da Baía
de Guanabara, área não afetada pelas rotas de navegação e tampouco por
um possível vazamento de óleo na área do Pré-Sal.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira artesanal foi
classificado como de alta sensibilidade.
Este é um impacto induzido pelo Aumento do tráfego máritimo pelo trânsito
de embarcações de apoio. Considerando que este impacto tende a intensificar
problemas já evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo
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e sinérgico com as atividades de navegação de outros empreendimentos,
sobretudo na Baía de Guanabara, além de incidir, junto com os impactos da
Interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito de embarcações de
apoio e também com a Redução da área de pesca industrial sobre fatores
ambientais que competem por espaços e recursos semelhantes.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é regional, a duração foi considerada curta, de
acordo com a previsão de duração da fase de instalação de cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária considerando que o impacto
possui de curta duração.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, é possível que o fator
ambiental afetado retorne a condição semelhante àquela que apresentava antes
da incidência do impacto, o que justifica o impacto ser considerado reversível. O
impacto será contínuo quanto a sua frequência.
Baseado na intensidade existente de trânsito de embarcações entre os
empreendimentos do Projeto Etapa 3 e as bases de apoio e a correlação com as
áreas de pesca, a magnitude desse impacto é considerada média.
Considera-se que pode haver a Impacto em UC marinha ou costeira, uma vez
que os pescadores artesanais podem ter suas rotas desviadas para proximidades
dessas UCs em função da sobreposição de suas atividades com o trânsito de
embarcações de apoio. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição
de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade
e se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Por ter sido classificada como de sensibilidade alta e de magnitude média,
este impacto é classificado como de grande importância. O Quadro
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II.6.1.5.1.2-5 apresenta a classificação do impacto Interferência com a atividade
pesqueira.

Quadro II.6.1.5.1.2-5 – Classificação do impacto Interferencia na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto I29

Interferencia na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de embarcações
de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido,
Sinérgico

Impacto em UC

Sim

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
pesqueiro artesanal o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que o pescador artesanal planeje suas rotas com antecedência.
O fortalecimento da organização social e qualificação dos pescadores
artesanais permite que este grupo social participe/interfira com mais qualidade
nas instâncias de decisão da gestão ambiental local e regional.
O grau de eficácia da primeira medida (divulgação dos resultados) é
classificado como médio, por ser uma medida que resulta na redução parcial do
efeito negativo do impacto.
A mesma classificação é dada para a eficácia da medida de fortalecimento da
organização social e qualificação, ou seja, médio, por reduzir parcialmente o
efeito negativo do impacto.
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O Quadro II.6.1.5.1.2-6 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto interferência com a atividade pesqueira artesanal.

Quadro II.6.1.5.1.2-6 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência com a
atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de
apoio.
Impacto I29
interferência com a
atividade pesqueira
artesanal pelo
trânsito de
embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Mitigadora/
preventiva

Descrição

Grau de eficácia da
medida

divulgação digital dos resultados
dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio

Médio

fortalecimento da organização
social e qualificação dos
pescadores artesanais

Médio

Identificação de parâmetros e/ou indicadores:
• Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a
PETROBRAS sobre interferências de embarcações de apoio na atividade
pesqueira artesanal.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 que revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Ferderal nº 4.810/03 Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93
• Lei Federal nº 8.617/93
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I30 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira in d u s tria l p e lo trâ n s ito de
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Da mesma forma como foi apresentado para a pesca artesanal, a rota das
embarcações de apoio entre a área das atividades do Projeto Etapa 3 até as
bases de apoio marítimo podem provocar interferência na atividade pesqueira
industrial, tais como o afastamento momentâneo de cardumes em função do ruído
gerado durante o trânsito e por possíveis alterações dos trajetos das
embarcações de pesca ao coincidirem com os das embarcações de apoio, o que
indica conflito de uso do espaço marítimo.
Porém, apesar de ter sido identificada possível interferência decorrente do
trafego de embarcações de apoio, a área de atuação da pesca industrial é
bastante ampla pelo fato de apresentar grande autonomia de deslocamento e
equipamentos que permitem a localização de cardumes, o que inclusive justifica
sua baixa sensibilidade.
Descrição do Impacto Ambiental
Em relação à atividade pesqueira industrial infere-se, conforme anteriormente
descrito, que a interferência com essa atividade decorrente especificamente do
aumento do número de embarcações de apoio transitando na Bacia de Santos em
consequência da execução do Projeto Etapa 3 não se dará de forma mais
relevante.
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Com base nas informações apresentadas na descrição do aspecto Trânsito
de embarcações de apoio, considera-se que a quantidade prevista de viagens de
embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados as duas áreas portuárias que serão
utilizadas pelo Projeto Etapa 3 (Rio de Janeiro e Niterói), em função de estarem
situadas em uma região que já apresenta intensa movimentação de embarcações
para os mais diversos usos, inclusive de apoio à exploração e produção de
petróleo e gás natural.
Importante apresentar que pelo fato de não haver impedimento da atividade
pesqueira industrial em função das rotas das embarcações de apoio e a
interferência causada nesta atividade ser insignificante, deduziu-se que não cabe
considerar, por este critério, os Estados/Municípios de origem das frotas de pesca
industrial que atuam nesta Bacia, na área de estudo dos empreendimentos do
Projeto Etapa 3. Porém suas frotas foram levantadas e caracterizadas no
subitem II.5.3.10 do diagnóstico ambiental.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira industrial foi
classificado como de baixa sensibilidade.
Este é um impacto induzido pelo Aumento do Tráfego Máritimo pelo trânsito
de embarcações de apoio. Considerando que este impacto tende a intensificar
problemas já evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo
e sinérgico com as atividades de navegação de outros empreendimentos,
sobretudo na Baía de Guanabara, além de incidir, junto com os impactos
Interferência na Atividade Pesqueira Artesanal e também com a Redução da Área
de Pesca industrial sobre fatores ambientais que competem por espaços e
recursos semelhantes.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é suprarregional, pois a interferência com a pesca
industrial ocorre em mais de um município.
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A duração é considerada curta, para a fase de instalação que deve durar de
cinco a 15 anos. A permanência do impacto será temporária considerando que o
impacto possui de curta duração.
O impacto foi considerado reversível, uma vez que ao cessar as viagens das
embarcações de apoio, é possível que o fator ambiental afetado retorne a
condição semelhante àquela que apresentava antes da incidência do impacto.
O impacto ocorrerá em uma frequência contínua, pois o trânsito de
embarcações, que leva à interferência na atividade pesqueira industrial, também é
contínuo.A magnitude desse impacto foi considerada baixa.
Por ter sido classificada como de sensibilidade baixa e de magnitude
baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.1.2-7 apresenta a classificação do impacto Interferência na
atividade pesqueira industrial.
Quadro II.6.1.5.1.2-7 – Classificação do impacto Interferência na atividade pesqueira
industrial pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto I30

Interferência na atividade
pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de
apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Induzido

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
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pesqueiro artesanal o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que a pesca industrial planeje suas rotas com antecedência.
O grau de eficácia dessa medida é classificado como médio, por ser uma
medida que resulta na redução parcial do efeito negativo do impacto.
O Quadro II.6.1.5.1.2-8 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto interferência com a atividade pesqueira industrial.

Quadro II.6.1.5.1.2-8 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência na
atividade pesqueira industrial.
Impacto I30
interferência na
atividade pesqueira
industrial pelo
trânsito de
embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora/
preventiva

divulgação digital dos
resultados dos
monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a PETROBRAS
sobre interferências de embarcações de apoio na atividade pesqueira industrial.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que revoga a Lei Federal nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Federal nº 4.810/03.
• Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93
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• Lei Federal nº 12.815/2013.

I31 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re a in fra e s tru tu ra d e tra ta m e n to e
d is p o s iç ã o fin a l d e re s íd u o s s ó lid o s
Aspecto ambiental:
Geração de resíduos sólidos
Fator ambiental afetado:
Uso e Ocupação do Solo – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A destinação final dos resíduos gerados durante a instalação dos
empreendimentos do Projeto Etapa 3 corrobora para reduzir a vida útil dos aterros
sanitários (onde são dispostos resíduos comuns), industriais (onde inclusive são
dispostos resíduos perigosos). Somado à geração de resíduos sólidos de outros
setores, a infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos é
pressionada, levando a ampliação ou criação de novas áreas de disposição final
de resíduos e ao uso de tecnologias diversas para tratamento de resíduos.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para esse impacto, considera-se que a geração de resíduos cuja destinação
final seja a disposição em aterros implica em uma interferência direta no uso e
ocupação do solo, ao pressionar a infraestrutura de tratamento e disposição final
de resíduos sólidos.
Os quatitativos estimados de geração de resíduos para a instalação de um
DP ou Piloto de Longa Duração alcançam 490 toneladas, sendo cerca de 80% de
resíduos Classe I, perigosos.
Os resíduos gerados nas atividades do Projeto Etapa 3 serão transportados
em caçambas, contêineres, tambores ou big bags devidamente identificados e, ao
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serem desembarcados pelas embarcações de apoio nas bases de apoio marítimo
na Baía de Guanabara, serão tratados de acordo com o Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos da Bacia de Santos. A disposição final dos resíduos a serem
gerados, em todas as fases do Projeto Etapa 3, será feita em aterros privados,
devidamente licenciados e por empresas também licenciadas.
De acordo com o monitoramento realizado pela PETROBRAS através do
Programa de Controle da Poluição (PCP), cujos resultados mais recentes foram
apresentados no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade deste EIA, as
empresas que recebem, tratam e dispõem os resíduos sólidos gerados pelas
atividades da PETROBRAS na Bacia de Santos é diverso. Não se pode definir
áreas prioritárias para o tratamento e disposição final dos resíduos. Nesse
sentido, infere-se que para o Projeto Etapa 3, por mais que as áreas portuárias do
Rio de Janeiro e Niterói se destaquem para o recebimento de resíduos sólidos, o
tratamento e disposição dos resíduos sólidos tem abrangência suprarregional.
No

diagnóstico

de

Infraestrutura

Social

(subitem

II.5.3.16)

foram

identificados os municípios onde há empresas responsáveis pelo tratamento ou
disposição final dos resíduos das atividades da Bacia de Santos, além

da

capacidade (quando disponível a informação) e os tipos de tratamento presentes.
Os dados apontam que empresas como a Transportadora Arósio LTDA, em
Duque de Caxias-RJ, que realiza atividade de transporte terrestre de resíduos
perigosos e não-perigosos, possui uma capacidade instalada de 600 t\dia e o
processamento registrado para o segmento de petróleo e gás é de 120 t\dia.
Outras empresas, como a CTR Nova Iguaçu, apesar de não divulgar informações
a respeito da capacidade destinada aos resíduos de empresas de petróleo e gás,
possui uma capacidade de três a quatro mil toneladas de resíduos sólidos por dia.
De acordo com os dados de geração de resíduos presentes na
caracterização do empreendimento (seção II.2), são esperados cerca de 7100
toneladas de resíduos para toda a etapa de instalação, sendo quase 5800
toneladas de resíduos Classe I – perigosos.
Com base nos dados previstos de geração de resíduos para a fase de
instalação e das empresas responsáveis pelo tratamento de resíduos é possível
afirmar que as empresas diagnosticadas possuem capacidade de tratamento e
disposição de resíduos bastante superior ao volume estimado para o incremento
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da geração do Projeto Etapa 3. Somado a isso, a carga de resíduos sólidos é
diluída, uma vez que há muitas empresas brasileiras aptas para o tratamento e
disposição final. Dessa maneira, acredita-se que não deverá ocorrer pressões
significativas sobre a infraestrutura pública e particular de áreas de disposição de
resíduos sólidos em decorrência das atividades do Projeto Etapa 3.
Nesse contexto, este impacto pode ser classificado como efetivo, negativo,
por gerar um aumento na quantidade de resíduos a serem tratados, direto; de
curta duração, porque a instalação dura de cinco a 15 anos, e irreversível, pois
as áreas de disposição final não podem ser restauradas à sua condição anterior.
O tempo de incidência é imediato pois passa a ocorrer assim que a geração de
resíduos é iniciada, temporário (por ser de curta duração) e contínuo.
Indica-se que esse impacto pode induzir aumento no tráfego marítimo e
rodoviário, mesmo que sem uma sobrecarga, na demanda por bens e serviços e
na arrecadação tributária, classificando-o como um impacto indutor dos impactos
Aumento do tráfego rodoviário, Aumento do Tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações

de

demanda/aquisição
empreendimentos

apoio
de

e

bens

geradores

Alteração

da

dinâmica

econômica

pela

também

cumulativo

com

competem

pela

e

serviços.

É

de

resíduos

sólidos

que

infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
Como o destino final desses resíduos será em aterros ou por empresas
particulares (cujo cadastro é bastante amplo e dinâmico), sem sobrecarga no
serviço público, identificou-se a magnitude deste impacto como baixa. Assim a
importância resultante da classificação dos atributos é média.
O Quadro II.6.1.5.1.2-9 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.2-9 – Classificação do Impacto Aumento da pressão sobre a
infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos.
Impacto I31

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Aumento da pressão
sobre a infraestrutura de
disposição final de
resíduos sólidos

Medidas Associadas:
O gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos do PPSBS é de
responsabilidade compartilhada – de forma que nas embarcações de apoio a
segregação e acondicionamento adequado são ações fundamentais para a
correta destinação final. A descontaminação, reuso e reciclagem devem ser
priorizados em relação a disposição em aterros. A partir do controle do
gerenciamento de resíduos, é possível garantir a rastreabilidade dos resíduos
sólidos e estabelecer metas para redução da geração de resíduos sólidos.
O Quadro II.6.1.5.1.2-10 qualifica a eficácia da medida.

Quadro II.6.1.5.1.2-10 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto Aumento
da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos.
Impacto I31

Pressão sobre a
infraestrututra de
disposição final de
resíduos sólidos

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Mitigadora/
preventiva

Controle para rastreabilidade
dos resíduos sólidos;
segregação e
acondicionamento;
priorização de
descontaminação, reuso e
reciclagem

Médio
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Dados quantitativos de resíduos gerados por embarcação, de acordo com a
classificação dos resíduos e comparação com os anos anteriores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
•

Lei n° 12.305/2010

•

Decreto n° 7.404/2010

•

Resolução CONAMA n° 316/2002

•

Resolução n° 362/2005

•

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/11

I32 – Re d u ç ã o d a á re a d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental
Pré-ancoragem dos FPSOs e instalação de linhas
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Esso aspecto ambiental congrega a instalação de fato dos empreendimentos,
a partir da pré-ancoragem dos FPSOs e instalação das linhas. Considerando o
descritivo das instalações e atividades dos FPSOs, diversas estruturas e
equipamentos serão implantados e permanecerão por tempo variável sobre o
substrato marinho: linhas de produção, de injeção de água e gás, de serviço,
umbilicais de controle, manifolds e gasodutos de exportação, e estacas torpedo,
portanto, desde a instalação destes equipamentos será criada uma área de

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
554/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

exclusão e pesca em função do distanciamento obrigatório a ser mantido das
embarcações que operam as citadas instalações.
Infere-se que a interferência com a atividade de pesca industrial não se dará
de forma mais relevante em decorrência especificamente do estabelecimento de
áreas de exclusão de pesca e navegação em consequência da execução do
Projeto Etapa 3, pois a região de atuação da pesca industrial é extremamente
ampla pelo fato dela apresentar grande autonomia de deslocamento e
equipamentos que permitem a localização de cardumes, características estas que
reduzem significativamente tal interferência.
Descrição do Impacto Ambiental:
Com base nas informações apresentadas, considera-se que a área total de
exclusão estabelecida em função do Projeto Etapa 3 é insignificante perante a
área disponível para atuação da pesca industrial, devendo-se considerar que esta
atividade transcende a região da Bacia de Santos.
Mesmo considerando que o estabelecimento de área de exclusão ser
insignificante perante a área possível de atuação da Pesca Industrial, alguns
armadores de pesca alegam que a criação destas áreas prejudica a captura do
pescado, argumentam que os cardumes, principalmente das espécies conhecidas
como “peixes de passagem” (dourado, cavala, atuns e afins), são atraídos para
regiões onde ficam impedidos de pescar em função da existência da área de
exclusão.
Para discutir esta polêmica é Importante destacar que a disposição das
estruturas submarinas abaixo dos FPSOs não permitem uma fixação significativa
de organismos que venham a estabelecer a composição de uma relação
alimentar que atraia definitivamente espécies que são explotadas nas regiões
oceânicas.
Estas espécies são pelágicas e são atraídas para esta área pela oferta de
abrigo e alimento (descarte de efluentes), porém, no momento seguinte,
continuam seu deslocamento natural deixando a área de exclusão onde podem
ser capturadas.
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Também, os recursos pescados em águas profundas não possuem uma
espacialização tão definida. Diante da característica de alta mobilidade e
autonomia das embarcações pesqueiras que atuam nestes locais, as frotas tem
maior facilidade para se deslocarem para outras áreas e procurarem por outros
cardumes.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira industrial foi
classificado como de baixa sensibilidade.
Trata-se de um impacto cumulativo com a Interferência na atividade
pesqueira industrial pelo trânsito de embarcações de apoio, e também com os
impactos já evidenciados em função de atividades semelhantes, sobretudo
Projetos Etapa 1 e 2 , incidindo sobre o mesmo fator ambiental.
Esse impacto foi considerado de natureza negativa, por estabelecer uma
área onde não será permitida a pesca; foi classificado como efetivo, forma de
incidência como direta por estar diretamente vinculado ao aspecto ambiental
gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado imediato, pois os
efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é suprarregional, pois as localidades pesqueiras
são oriundas de várias regiões.
A

duração

é

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar de cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária considerando que o impacto
possui curta duração.
O impacto é considerado reversível, uma vez que deixe de existir o
empreendimento é possível que o fator ambiental afetado retorne a condição
semelhante àquela que apresentava antes da incidência do impacto.
O impacto ocorrerá com uma frequência contínua durante todas as fases do
Projeto Etapa 3.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que a área de
exclusão de pesca é relativamente insignificante quando comparada com a área
possível de atuação da pesca industrial.
Por ter sido classificada como de sensibilidade baixa e de magnitude baixa,
este impacto é classificado como de pequena importância.
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O Quadro II.6.1.5.1.2-11 apresenta a classificação do impacto Redução da
área de pesca industrial.
Quadro II.6.1.5.1.2-11 – Classificação do impacto Redução da área de pesca industrial.
Impacto I32

Redução da área de pesca
industrial

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Por meio de divulgação da localização da instalação do empreendimento,
informando o estabelecimento de área de exclusão de navegação e pesca,
permite-se que a pesca industrial programe suas rotas e áreas disponíveis para
sua atividade.
O Quadro II.6.1.5.1.2-12 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.

Quadro II.6.1.5.1.2-12 – Grau de eficácia da medida para o impacto Redução da área
de pesca industrial.
Impacto I32

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Redução da área
de pesca industrial

Mitigadora/preventiva

Divulgação da localização da
instalação do
empreendimento

Baixo
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
•

Relação entre as áreas de exclusão de pesca do empreendimento e a
área utilizada para a pesca industrial

Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 e revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Federal nº 4.810/03
• Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93
• Lei Federal nº 12.815/2013

I33 – Au m e n to n o trá fe g o a é re o
Aspecto ambiental:
Demanda de Tráfego Aéreo
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura De Transporte – sensibilidade média
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A atividade de movimentação de pessoas principalmente, insumos e
equipamentos para as unidades de produção do Projeto Etapa 3 se dá também
através do tráfego aéreo e, desse modo, a instalação e operação das atividades
do Projeto Etapa 3 exercerá alguma pressão sobre as estruturas e rotas
existentes.
Descrição do Impacto Ambiental:
As rotas do Projeto Etapa 3 irão operar entre três bases aeroportuárias e a
região das atividades, em distância mínima de 170 km da costa do litoral dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
As bases de apoio aéreo a serem utilizadas para o transporte de pessoal
alocado na atividade são os aeroportos de Cabo Frio (RJ), Jacarepaguá, no
município do Rio de Janeiro (RJ) e Itanhaém (SP). O capítulo II.2 traz a demanda
incremental de voos entre os anos de 2018 e 2022 para o Projeto Etapa 3. O
último ano traz o incremento de 3.111 voos distribuídos ao longo do período
previsto e das bases de apoio citadas.
Entende-se que a possibilidade de incremento no tráfego aéreo nessas
unidades é pequena, já prevista nos estudos ambientais que licenciaram os
referidos aeroportos e considerado no planejamento de ampliação das
infraestruturas necessárias. A localização das bases de apoio aéreo próximas a
costa minimiza a interferência sobre as rotas de helicóptero civíl e comercial que
operam majoritariamente em áreas urbanas. Ainda assim, espera-se um aumento
da pressão sobre as atividades de pouso e decolagem nos referidos aeroportos.
Esse impacto é negativo, classificado como efetivo, pois decorre das ações
normais do empreendimento e cumulativo com as atividades de trânsito de
aeronaves realizadas na Bacia de Santos que incidem sobre o mesmo fator
ambiental.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de pessoas, insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do
Projeto Etapa 3.
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O tempo de incidência foi considerado imediato, para as duas fases
(instalação e operação), pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental.
A Abrangência espacial é regional considerando que a demanda por
transporte aéreo de pessoas, máquinas, insumos e equipamentos ocorrerá em
três municípios distantes entre si.
A

duração

foi

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar de cinco a 15 anos. A permanência do impacto
será temporária considerando que o impacto possui curta duração, segundo as
definições adotadas para essa classificação.
É reversível, uma vez que o empreendimento deixe de demandar por vôos, o
impacto deixará de existir.
A frequência será contínua, uma vez que a demanda/aquisição de bens e
serviços ocorrerá de forma regular.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a
sensibilidade média do fator infraestrutura de transporte, a importância é
classificada como média. O Quadro II.6.1.5.1.2-13 apresenta a classificação
desse impacto.

Quadro II.6.1.5.1.2-13 – Classificação do impacto de aumento no tráfego aéreo.
Impacto I33

Aumento no tráfego aéreo

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo

Magnitude

Baixa

Importância

Média
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Medidas Associadas:
Otimizar o planejamento do número de viagens, concentrando um maior
número de indivíduos numa mesma viagem do helicóptero, o que se configura
como uma medida de eficácia baixa
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Registro do número de viagens realizadas entre os aeroportos e as unidades
de produção.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Utilização da legislação que rege o uso das estruturas aeroportuárias.

I34 – Au m e n to n o trá fe g o ro d o viá rio
Aspecto ambiental
Demanda/Aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de transporte – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aumento no tráfego rodoviário devido ao transporte de máquinas,
equipamentos, insumos, resíduos ocorre no entorno e dentro dos municípios das
bases de apoio. Esse impacto exercerá, durante a fase de instalação, alguma
pressão sobre as estruturas viárias existentes. A interferência no tráfego
rodoviário pode se manifestar como incremento do trânsito local e alteração da
fluidez da via.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Para as atividades do Projeto Etapa 3 serão necessárias a utilização de
transporte rodoviário para transporte de máquinas, equipamentos, insumos e
resíduos entre as bases de apoio e a região das atividades. Destaca-se que na
Área de Influência as condições de conservação e capacidade de absorção de
tráfego são variadas. A região que deve absorver os principais fluxos rodoviários
originados pelo empreendimento é a Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
sobretudo Niterói e a capital fluminense, em função da localização das bases de
apoio marítimo. Trata-se de uma região adensada do ponto de vista populacional,
com diversos polos geradores de tráfego, onde a mobilidade e a fluidez viária já
se encontram comprometidas pela saturação de algumas das principais vias,
sobretudo nos períodos de pico de trânsito.
O estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte – CNT
apresenta uma avaliação dos acessos rodoviários às áreas portuárias planejadas
para o Projeto Etapa 3, conforme Tabela II.6.1.5.1.2-1.

Tabela II.6.1.5.1.2-1 – Classificação das rodovias que dão acesso aos portos públicos
marítimos.
Porto
Marítimo

Classificação
Geral

Geometria

Pavimento

Sinalização

BR-116

Bom

Regular

Ótimo

Bom

BR-040

Regular

Ruim

Bom

Bom

BR-101

Bom

Regular

Bom

Bom

Rodovias

Niterói

Rio de Janeiro

RJ-104

Regular

Regular

Ruim

Regular

BR-116

Bom

Regular

Ótimo

Bom

BR-040

Bom

Regular

Bom

Bom

BR-101

Bom

Regular

Bom

Bom

Fonte: (CNT, 2015).

Observa-se que as bases portuárias que serão utilizadas apresentaram
condições de acesso variando entre ótimo e ruim, mas predominando a condição
boa. Esse impacto é negativo e classificado como efetivo, pois decorre das
ações normais do empreendimento. É classificado como cumulativo em relação
aos impactos semelhantes dos empreendimentos que incidem sobre a
infraestrutura de transporte no mesmo espaço, além de ser induzido pelo
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impacto de Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura de Tratamento e
Disposição Final de Resíduos.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do Projeto
Etapa 3.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais Demanda por mão de
obra e Demanda/Aquisição de bens e serviços.
A Abrangência espacial é suprarregional considerando que a demanda por
transporte de insumo ocorrerá em diversos municípios, podendo abranger a
malha rodoviária, em menor escala, de outros estados.
A

duração

foi

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar entre cinco a 15 anos. A permanência do
impacto será temporária considerando que o impacto possui curta duração,
segundo as definições adotadas para essa classificação.
É reversível, ao passo que a pressão é feita durante o transporte e sem este,
essa deixa de existir imediatamente.
A frequência será contínua, uma vez que a demanda/aquisição de bens e
serviços ocorrerá de forma regular.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, tendo em vista que o
incremento decorrente da demanda/aquisição de bens e insumos não é
significativo, considerando que as rodovias utilizadas apresentam boas condições
de acesso às áreas portuárias.Assim, levando em conta a média sensibilidade do
fator Infraestrutura de transporte, a importância é classificada como média. O
Quadro II.6.1.5.1.2-14 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.2-14 – Classificação do impacto aumento no tráfego rodoviário.
Impacto I34

Aumento no tráfego
rodoviário.

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Por ser um impacto induzido pelo Aumento da pressão sobre a infraestrutura
de tratamento e disposição final de resíduos, é importante aplicar as metas para
redução da geração de resíduos das atividades de instalação, que influenciará no
número de viagens necessárias para transporte de resíduos.
Considerando a recente aplicação das metas na Bacia de Santos, a medida
associada tem eficácia baixa.

Quadro II.6.1.5.1.2-15 – Qualificação da eficácia das medidas associadas ao impacto
Aumento no tráfego rodoviário.
Impacto I34

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Aumento no
tráfego
rodoviário

Mitigadora/
preventiva

Aplicação das metas de redução da geração de
resíduos sólidos

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Número de viagens para transporte de bens e serviços para instalação do
Projeto Etapa 3 observado na malha rodoviária.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Utilização da legislação que rege o uso das estruturas rodoviárias, sobretudo
o Transporte Rodoviário de Cargas, regido pela Lei n° 11.442 - de 05/01/2007.
Destaca-se o desenvolvimento do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro,
rodovia que interliga as diversas vias expressas de entrada e saída da região
metropolitana, facilitando o fluxo do trânsito normal e permitindo acesso expresso
entre a Baía de Sepetiba e o polo petroquímico do COMPERJ.

I35 – Au m e n to n o trá fe g o m a rítim o p e lo trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e
a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de Embarcações de Apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade De Navegação – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O trânsito de embarcações de apoio durante as atividades do Projeto Etapa 3
exercerá alguma pressão sobre as estruturas e rotas de navegação existentes,
representando um conflito do espaço marítimo.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para a instalação do Projeto Etapa 3 será necessário realizar o transporte
marítimo de máquinas, insumos e equipamentos entre as bases de apoio
portuárias ao PPSBS. Como já descrito, as bases estão localizadas na Baía de
Guanabara, nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro.
Mesmo considerando que o deslocamento das embarcações de apoio
ocorrerá em áreas já consolidadas para o trânsito de embarcações, o aumento do
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fluxo tende a intensificar os problemas já existentes de conflito de uso. Espera-se
que o impacto se manifeste sobre as rotas que operam na baía e seu entorno,
configurando uma indução sobre as atividades correlacionadas como a pesca e o
turismo.
Considera-se que a quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio
para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena, principalmente quando
considerados a área portuária que será utilizada pelo Projeto Etapa 3, em função
de estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de
embarcações para os mais diversos usos, inclusive de apoio à exploração e
produção de petróleo e gás natural.
Para exemplificar a intensa atividade de navegação nesta localidade, uma
única linha de travessia marítima de passageiros na Baía de Guanabara entre Rio
de Janeiro e Niterói, realiza diariamente setenta e uma viagens de ida e volta. A
CCR Barcas, empresa concessionária que realiza estas travessias, opera quatro
linhas no interior da Baía de Guanabara.
Diante do exposto, considera-se que a intensificação dos problemas já
existentes de conflito de uso é pequena, porém o impacto é cumulativo com
impactos cujo aspecto ambiental também é o trânsito de embarcações de apoio,
sejam impactos discutidos no âmbito do Projeto Etapa 3 ou de atividades que
fazem uso das áreas portuárias de Rio de Janeiro e Niterói, inclusive Etapa 1 e
Etapa 2. É um impacto indutor dos seguintes impactos relacionados ao trânsito
de embarcações de apoio: Interferência na atividade pesqueira artesanal,
Interferência na atividade pesqueira industrial e Interferência na atividade turística.
É também um impacto sinérgico, a medida que potencializa o impacto de
Redução da área de pesca industrial.
Esse impacto é negativo e classificado como efetivo, pois decorre das ações
normais do empreendimento.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do Projeto
Etapa 3.
O tempo de incidência foi considerado imediato, para as duas fases
(instalação e operação), pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência dos
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aspectos ambientais Demanda por mão de obra e Demanda/Aquisição de bens e
serviços.
A abrangência espacial é regional considerando que o aumento no tráfego
marítimo interferirá nos municípios da Baía de Guanabara. A duração é
considerada curta, para a fase de instalação do empreendimento, que deve durar
de cinco a 15 anos. A permanência do impacto será temporária considerando
que o impacto possui de curta duração, segundo as definições adotadas para
essa classificação.
É reversível, ao passo que a pressão é feita durante o transporte e sem este,
essa deixa de existir imediatamente.
A frequência será contínua, uma vez que o trânsito de embarcações de
apoio ocorrerá de forma regular durante todo o empreendimento.
Considera-se que pode haver a interferência indireta em Unidade de
Conservação (UC) marinha localizada próximo à rota das embarcações de apoio.
Com a sobreposição de atividades numa mesma área, há o risco de embarcações
desviarem as suas rotas e transitarem próximo ou no interior da UC e sua zona de
amortecimento.
A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
A magnitude desse impacto é considerada alta, . Assim, a importância é
classificada como média. O Quadro II.6.1.5.1.2-16 apresenta a classificação
desse impacto.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
567/814

Quadro II.6.1.5.1.2-16 – Classificação do impacto aumento no tráfego marítimo pelo
trânsito de embarcações de apoio.
Impacto I35

Aumento no tráfego
marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Indutor

Magnitude

Alta

Importância

Média

Medidas Associadas:
Otimização das viagens das embarcações de apoio para atendimento às
unidades de produção.
A otimização significa economia de recursos para a PETROBRAS, no entanto
inexiste o controle integrado sobre o trânsito de embarcações de apoio, dessa
forma a eficácia é considerada baixa.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Monitoramento do tráfego de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Além das e Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica,
atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras, que integram a NORMAM nº
08/DPC, e

normas que regem o ordenamento do espaço aquaviário e à

segurança da navegação, NORMAM nº 11/DPC, sem prejuízo das obrigações do
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interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em
questão.
Também a Lei nº 12.815/13 que rege a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários e a Lei 8.617/93 que dispõe sobre o mar territorial, a
zona contígua, a zona econômica e a plataforma continental brasileira.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 que revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Ferderal nº 4.810/03 Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/91997
• Lei Federal nº 9.537/1997
• Lei Federal nº 8.617/1993
Quanto aos planos e programas destaca-se o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro II (PNGC II).

I36 – In te rfe rê n c ia n o u s o , o c u p a ç ã o e va lo r d o s o lo
Aspecto ambiental
Demanda/Aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Uso e Ocupação do Solo – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A instalação de empresas subsidiárias e terceirizadas decorrentes da
presença de grandes empreendimentos gera impacto sobre a dinâmica
econômica, com consequente crescimento e desenvolvimento econômico e com
geração indireta, por parte do empreendimento, de postos de trabalho. Isso
amplia o potencial de atratividade populacional da área e pode influenciar as
dinâmicas migratórias.
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Além do afluxo migratório, a ampliação da estrutura de bens e serviços pode
se manifestar territorialmente, pressionando pela readequação de uso de áreas
urbanas anteriormente ocupadas para habitação, contribuindo, em outra
dimensão, para os processos afetos à espoliação urbana. Portanto, o afluxo
migratório e a readequação de uso do solo decorrentes desse aspecto ambiental
podem influenciar a expansão de áreas de ocupação desordenada e a pressão
sobre Unidades de Conservação.
Assume-se que esses efeitos são possíveis de se efetivar caso as políticas
públicas de controle e de ordenamento territorial não sejam capazes de absorver
ou mitigar o encadeamento dos processos descritos.
Descrição do Impacto Ambiental:
As novas demandas de uso e ocupação do solo, tanto pelo aumento da
população como pela alocação de novas atividades econômicas pode gerar
diversas

alterações

em

regiões

distintas

da

área

de

influência

do

empreendimento. Uma mesma atividade pode causar aumento da ocupação
irregular, valorização ou desvalorização imobiliária, interferência em unidades de
conservação, dependendo da alocação de novas atividades e do afluxo
populacional para a ocupação do espaço urbano.
Tal como apresentado no Diagnóstico, os efeitos da expansão de áreas de
ocupação desordenada podem ser diversos, entre os quais se destacam:
[...] a) retirada indiscriminada da vegetação; b) movimentações de
terra para cortes e aterros; c) alteração do regime natural de
escoamento e de infiltração de águas pluviais; e d) lançamento de
águas servidas e de lixo nas vertentes e drenagens. (IG-CEDEC,
2005)

Além disso, é preciso não perder de vista os efeitos que essa expansão
possui sobre a qualidade de vida local, já que expõe populações à situação de
vulnerabilidade social.
Nos estudos realizados no âmbito do processo de expansão da indústria de
petróleo e gás, do qual os empreendimentos aqui tratados fazem parte, é
frequente avaliar-se o impacto referente ao aumento da área de ocupação
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desordenada do espaço como uma decorrência do empreendimento e de sua
capacidade de atração de população em busca de oportunidades.
Em outras palavras, presentes no Diagnóstico:
A expansão da indústria de petróleo e gás e suas consequências
na organização socioespacial do território brasileiro têm sido alvo
de preocupação. Dentre os temas recorrentes, situa-se a
ocupação desordenada nos municípios, motivada, muitas vezes,
pela crescente urbanização, especulação imobiliária e, no
contexto da expansão da indústria petrolífera, o surgimento de
novas áreas de atração de população. (subitem II.5.3.14, p.
90/196).

Contudo, os empreendimentos offshore, como o Projeto Etapa 3, mesmo de
grande porte, não proporcionam diretamente o mesmo grau de atração de
população, pois os postos de serviço diretos gerados por esse tipo de
empreendimento requerem um alto grau de especialização.
A demanda por insumos e serviços que subsidiem as atividades que
compõem o projeto é geradora de impactos na dinâmica econômica, tendo como
consequência tanto o afluxo populacional, como a readequação de usos do solo
em diferentes porções do território da área de estudo, nomeadamente nos
municípios que servirão de base com infraestrutura de apoio portuária.
Assim, por um lado, verifica-se um baixo grau de atração da população
exercido diretamente pelo empreendimento. Mas, por outro, observa-se uma
tendência a ocorrência de intensificação de fluxos migratórios e de readequações
de uso do solo e especulação imobiliária como consequência indireta do
empreendimento. É importante destacar que o processo de ocupação da região
do litoral paulista, por exemplo, tem sido marcado pelo surgimento de
assentamentos precários e, algumas vezes irregulares que ocorreram na esteira
do processo de expansão urbano industrial.
Considerando apenas o empreendimento sob foco, a expansão de áreas de
ocupação desordenada e de intensificação da pressão sobre Unidades de
Conservação deve ocorrer: 1) caso um contingente elevado de pessoas seja
atraído para os municípios da área de influência em função das expectativas
geradas; 2) caso a readequação do uso do solo induza a ocorrência de processos

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
571/814

consistentes de espoliação urbana de população já instalada e/ou; 3) caso as
políticas públicas de ordenamento do uso e ocupação do solo sejam insuficientes
ou deficitárias para equacionar os problemas derivados do aumento populacional
e das readequações de uso.
Segundo o documento Diagnóstico Urbano Socioambiental e Programa de
Desenvolvimento sustentável em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte
do estado de São Paulo (PETROBRAS/Instituto Pólis, 2012) as atividades
relacionadas ao Pré-Sal, ao gerar expectativas em relação aos empregos e renda,
mediante as atividades e serviços relacionados às atividades da PETROBRAS
produziam, a efervescência no mercado imobiliário, aumentando muito a
especulação, o valor dos imóveis e pressionando o deslocamento da população
para regiões mais baratas, de forma precária e eventualmente irregulares.
Tais evidências foram particularmente observadas nas sedes operacionais e
logísticas da PETROBRAS na Bacia de Santos como as regiões da Baixada
Santista, Costa Verde e Metropolitana do Rio de Janeiro, lugares onde o Pré-Sal
é uma realidade. No entanto, já houve uma estagnação do mercado imobiliário
em função da expectativa de desenvolvimento do PPSBS, não existindo mais a
tendência de valorização do solo.
No contexto do Projeto Etapa 3, destaca-se que, se porventura ocorrer um
aumento na ocupação irregular, esse se dará principalmente nos municípios onde
se localizam as bases de apoio marítima: Rio de Janeiro e Niterói. Isso em
decorrência do fato de que tais municípios podem vir a possuir algum poder de
atração da população em virtude da demanda/aquisição de bens e serviços.
Entretanto, não se descarta a possibilidade desse crescimento econômico
regional vir a atrair migração para municípios limítrofes, já que tais municípios
comumente abrigam população residente que realiza movimentos pendulares. O
Diagnóstico identificou esses municípios como sendo Rio das Ostras, Arraial do
Cabo e São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba e São Sebastião, no
estado de São Paulo. Mas não é possível asseverar que alguma parte dessa
migração possa se instalar diretamente em áreas de assentamentos precários ou
que, enfim, seja um elo da cadeia de causalidade que leva à expansão de áreas
de ocupação desordenada e de pressão sobre as zonas de amortecimento de
Unidades de Conservação.
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Avalia-se que o Projeto Etapa 3 deverá apenas reforçar, de forma sinérgica
com impactos de outros empreendimentos, estas alterações em curso. Entretanto,
como se trata de uma realidade conhecida dos municípios da área de influência, a
maior parte da especulação que se espera foi absorvida e consolidada em
momentos anteriores.
Por se tratar de impacto indireto e induzido, elencam-se como sendo os
impactos que o induzem: Geração de expectativa, Manutenção e/ou Geração de
emprego e renda, Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de
obra e Alteração da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e
serviços. Além disso, é indutor do Aumento da pressão sobre a infraestrutura de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos e do Aumento da pressão sobre
a infraestrutura de serviços essenciaisessenciais. É classificado como um impacto
cumulativo e sinérgico com os impactos que já ocorrem nas mesmas
localidades e que incidem sobre o uso, ocupação e valor do solo e unidades de
conservação.
Esse impacto é negativo e efetivo. A forma de incidência foi classificada
como indireta, pois, como mencionado, decorre da geração de expectativas
resultante da demanda/aquisição de bens e serviços, podendo gerar tanto
aumento do fluxo de migração como readequações de uso e ocupação do solo,
que por sua vez podem contribuir para a expansão de áreas de aglomerados
subnormais e para a pressão dessas áreas sobre Unidades de Conservação.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam quando do início da ocorrência do aspecto ambiental.
A abrangência espacial é regional, pois, caso venha a ocorrer, a expansão
de áreas de aglomerados subnormais, se dará em mais de um município, como
explicitado anteriormente.
A

duração

foi

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar de cinco a 15 anos, sendo portanto temporário.
Foi classificado como irreversível, pois uma vez alterado o padrão de uso,
ocupação e valor do solo, não é possível retornar ao estado inicial. Como a
interferência no uso, ocupação e valor do solo acompanha as flutuações do
mercado, que oscilam, a frequência é considerada intermitente.
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A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Não é esperada uma alteração significativa nos padrões de uso e ocupação
do solo em decorrência do Projeto Etapa 3, tendo em vista as informações aqui
apresentadas. Todavia, devido à necessidade de um acompanhamento mais a
longo prazo da interferência de uso, ocupação e valor do solo das atividades do
PPSBS, entende-se que, por ora, este impacto pode ser classificado como de
média magnitude. Como a sensibilidade do fator ambiental Uso e Ocupação do
solo alta, este impacto foi classificado como grande importância. O Quadro
II.6.1.5.1.2-17 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.1.2-17 – Classificação do impacto Interferência no uso, ocupação e valor
do solo.
Impacto I36

Interferência no uso, ocupação
e valor do solo

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Induzido, Cumulativo,
Sinérgico, Indutor

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Esse impacto não é mitigável, mas pode ser monitorado a partir da
observação das transformações sociais do território (área de influência).

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
574/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

O Quadro II.6.1.5.1.2-18 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto Interferência no uso, ocupação e valor do solo.

Quadro II.6.1.5.1.2-18 – Grau de eficácia da medida para o impacto Interferência no
uso, ocupação e valor do solo.
Impacto I36

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Interferência no uso,
ocupação e valor do solo

Monitoramento

Monitoramento das transformações sociais
do território

Baixo

Sugere-se também a participação do empreendedor em fóruns em
instituições públicas como Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação,
Comitês de Bacias e outros.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento dos planos de gestão territorial e análise do valor venal de
terrenos e imóveis.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Os dispositivos legais diretamente relacionados ao impacto são: os Planos
Diretores Municipais, Planos de Gerenciamento Costeiro, Planos de Habitação
Municipais e os Planos de Manejo das Unidades de Conservação.

I37 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re a in fra e s tru tu ra de s e rviç o s e s s e n c ia is
Aspecto ambiental
Demanda por mão de obra
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de Serviços Essenciais – sensibilidade alta

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
575/814

Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aspecto ambiental demanda por mão de obra poderá atrair um afluxo
populacional, ocasionando um aumento demográfico e um possível aumento na
demanda por serviços essenciais (saúde e educação), com maior probabilidade
de ocorrência nos municípios que abrigam as bases de apoio. Indica-se que a
pressão também poderá vir a existir em decorrência do número de postos de
trabalho indiretos relacionados ao Projeto Etapa 3.
Descrição do Impacto Ambiental:
A geração de oportunidades de emprego e renda amplia o potencial de
atratividade populacional do local, que é um dos fatores importantes no contexto
das dinâmicas populacionais migratórias. O afluxo populacional maior do que o
planejando pelas políticas públicas municipais também pode acarretar uma maior
pressão e perda de qualidade em todos os serviços essenciais oferecidos, como
saúde, segurança, educação. O diagnóstico oferece uma análise sobre a
cobertura desses serviços, já deficitários antes mesmo de qualquer tendência
provocada pelo empreendimento.
As atividades do Projeto Etapa 3 poderão contribuir para incremento da
demanda por esses serviços básicos com destaque para os de saúde,
acarretando possíveis prejuízos para o atendimento da população local,
sobretudo nos municípios onde se localizam as bases de apoio marítimo:Rio de
Janeiro e Niterói.
Conforme já informado, os trabalhadores necessários para a fase de
instalação serão preenchidos por meio de realocação de mão de obra já
existente, especializada e que presta serviço em outros empreendimentos da
PETROBRAS. Pelas características e particularidades técnicas das atividades do
Projeto Etapa 3 e o grau de especialização necessário ao desenvolvimento da
atividade, estima-se que esses postos de trabalho não absorvam mão de obra
local. Cabe ressaltar que a realocação dos postos de trabalho entre os
empreendimentos não implica necessariamente na migração dos trabalhadores e
suas famílias para outra localidade.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
576/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Entretanto, cabe destacar o potencial do empreendimento de gerar um fluxo
migratório positivo a partir de outras regiões uma vez estabelecidas as novas
dinâmicas econômicas, ou até mesmo antes desse momento, nos municípios que
abrigam as bases de apoio. Pesa na decisão de migrar o efeito polarizador que os
municípios mais dinâmicos podem exercer sobre microrregiões periféricas à
centralidade econômica, na qual a taxa de desemprego é fator preponderante.
Diante de um cenário de redução da oferta de emprego na escala regional,
empreendimentos do porte do Projeto Etapa 3 são capazes de reestabelecer a
própria dinâmica interna de cada estado, determinando um cenário demográfico,
urbano, econômico e social com reflexos perceptíveis.
O diagnóstico das condições de infraestrutura aponta, por exemplo, que tanto
os estados do Rio de Janeiro quanto São Paulo apresentam dados deficitários no
que se refere ao número de leitos de saúde disponíveis por habitante, segundo
recomendações da Organização Mundial de Saúde. Polarizam os serviços de
saúde na Área de Estudo os municípios de Macaé, Niterói, Rio de Janeiro,
Caraguatatuba e Santos.
Há que se considerar uma característica peculiar aos municípios turísticos da
Área de Estudo. Durante o verão, época de temporada do turismo, a infraestrutura
básica de serviços essenciais dos municípios com vocação turística, sobretudo
abastecimento, saneamento, transporte e saúde, sofre grande incremento da
demanda e pode ficar sobrecarregada. Situação já evidenciada em Angra dos
Reis, Paraty, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.
O presente impacto é induzido pela Manutenção e/ou geração de emprego e
renda, além de ser cumulativo e sinérgico com demais impactos de outros
empreendimentos da mesma natureza que incidem sobre a infraestrutura de
serviços essenciais.
Frente ao exposto este impacto foi classificado como efetivo, negativo e
forma de incidência indireta. O tempo de incidência foi considerado imediato.
A abrangência espacial é regional, pois a pressão sobre a infraestrutura de
serviços essenciais deverá ocorrer em mais de um município da área de estudo,
como explicitado anteriormente.
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A duração foi considerada curta, para a fase de instalação do projeto, que
deve durar de cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária considerando que o impacto
possui média duração.
É reversível enquanto durar as fases de implantação e operação. Contínuo
durante as duas fases (implantação e operação).
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a
sensibilidade alta do fator população,

o impacto foi classificado como de

importância média.
O Quadro II.6.1.5.1.2-19 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.2-19 – Classificação do Impacto Aumento da pressão sobre
infraestrutura de serviços essenciais.
Impacto I37

Aumento da Pressão sobre
infraestrutura de serviços
essenciais

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Cumulativo, Sinérigico,
Induzido
Baixa

Importância

Média

Cumulatividade

Medidas Associadas:
Esse impacto não é mitigável, mas pode ser monitorado a partir da
observação das transformações sociais do território (área de influência).
O Quadro II.6.1.5.1.2-20 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto Interferência no uso, ocupação e valor do solo.
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Quadro II.6.1.5.1.2-20 – Grau de eficácia da medida para o impacto Interferência no
uso, ocupação e valor do solo.
Impacto I37

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Aumento da pressão
sobre a infraestrutura de
serviços essenciais

Monitoramento

Monitoramento das transformações sociais
do território

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Identificação das cidades de origem dos colaboradores contratados durante a
fase de instalação (tripulação da embarcação de apoio).
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Os dispositivos legais diretamente relacionados ao impacto são: os Planos
Diretores Municipais, Planos de Gerenciamento Costeiro e Planos de Habitação
Municipais.

I38 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e tu rís tic a pe lo trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e
a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Turística – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O ativo de atratividade turística dos municípios em tela pode ser impactado
pelo aumento do trânsito de embarcações de apoio às atividades do Projeto
Etapa 3.
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O aumento do trânsito de embarcações, a dinâmica de circulação e
deslocamento das embarcações de apoio entre as bases de apoio e o local das
atividades tende a acarretar conflitos de uso do espaço marítimo. Este impacto
incide sobre o fator ambiental atividade turística, uma vez que altera a qualidade
da paisagem, já que gera poluição visual.
Descrição do Impacto Ambiental:
Os efeitos sobre o fator ambiental condicionados ao aspecto ambiental
Trânsito de Embarcações de Apoio será potencializado pelas atividades do
Projeto Etapa 3. Os dados de tráfego de embarcações apresentados para o
aspecto ambiental permitem afirmar que não haverá um incremento significativo
no trânsito de embarcações, sobretudo considerando um quadro de intensa
movimentação de todo tipo de embarcação.
Entretanto, em sua dimensão concreta, tal aspecto ambiental pode vir a se
consubstanciar em perturbações nas atividades de lazer empreendidas por
pescadores artesanais no âmbito do turismo (transporte de turistas em suas
pequenas embarcações para as ilhas e praias localizadas no interior e entorno da
Baía de Guanabara). Nesse sentido, Rio de Janeiro e Niterói poderão sentir esse
impacto. Também, infere-se que ocorram reduções no turismo de lazer náutico
por tornar o local menos atraente para os turistas em decorrência, por exemplo,
da alteração da paisagem.
Considera-se que pode haver a interferência em Unidades de Conservação
(UCs), uma vez que a maior parte delas possui como objetivos o desenvolvimento
de atividade turística e representam importantes atrativos turísticos para as
regiões nas quais estão inseridas, como exemplo o Monumento Natural Ilha das
Cagarras. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma
elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Sobre a sua classificação, este impacto é efetivo e negativo.
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A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
impacto, conforme descrito, é uma consequência do aumento de trânsito de
embarcações de apoio.O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os
efeitos se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais.
A abrangência espacial é regional considerando que os municípios que terão
interferência na atividade turística são Rio de Janeiro e Niterói.
Trata-se de um impacto sinérgico e cumulativo com os impactos da mesma
natureza que se manifestam sobre o mesmo espaço ou incidem sobre o fator
atividade turística, seja do Projeto Etapa 3 ou até mesmo de outros projetos, além
de induzido pelos impactos de Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio.
A duração foi considerada curta, para a fase de instalação do projeto, que
deve durar de cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária considerando que o impacto
possui de curta duração, segundo as definições adotadas para essa classificação.
É reversível, uma vez que com a diminuição do tráfego marítimo, a atividade
turística pode retomar às condições anteriores.
A frequência é considerada contínua, ocorrendo ao longo da fase de
instalação.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que a
interferência na atividade turística é pouquíssimo alterada pelo incremento do
trânsito de embarcações de apoio em função do Projeto Etapa 3. Além disso, hoje
a Baía de Guanabara já se encontra bastante alterada e com conflitos em
decorrência da disputa de espaço e recursos.
Dessa forma, a importância é classificada como média. O Quadro
II.6.1.5.1.2-21 apresenta a classificação do impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.2-21 – Classificação do impacto – Interferência na atividade turística
pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto I38

Interferência na atividade
turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Induzido, Cumulativo, Sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Como é um impacto induzido pelo Aumento no tráfego marítimo, a medida
associada aplicável para redução do trânsito de embarcações de apoio vem ao
encontro da diminuição da interferência na atividade turística. Entretanto, como
exposto anteriormente, a eficácia dessa medida ainda é considerada baixa. O
Quadro II.6.1.5.1.2-22 qualifica a eficiência da medida.

Quadro II.6.1.5.1.2-22 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto
Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio.
Impacto I38

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Interferência na
atividade
turística pelo
trânsito de
embarcações
de apoio

Mitigadora/
preventiva

Otimização das viagens das embarcações de apoio para
atendimento às unidades de produção

Baixo
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do fluxo turístico
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
A Política Nacional de Turismo é estabelecida pela Lei 11.771/08,
consolidada pelo Plano Nacional de Turismo e demais planos regionais.

I39 – Au m e n to d o c o n h e c im e n to té c n ic o -c ie n tífic o
Aspecto ambiental:
Desenvolvimento técnico-científico
Fator ambiental relacionado:
Conhecimento Técnico-Científico – sensibilidade alta
Como o aspecto ambiental interfere no fator ambiental:
O volume de negócios gerado pelo pré-sal impulsiona o desenvolvimento de
toda a cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, capacitação profissional e
maiores oportunidades para a indústria. Através da política de conteúdo local, a
demanda de navios, plataformas, sondas e tudo que envolve a exploração e
produção na área do pré-sal se dá através do aproveitamento da capacidade
competitiva da indústria nacional de bens e serviços. Com isso, unidades de
produção de grandes fornecedores de bens e serviços se instalam no Brasil e
encontram espaço para gerar tecnologia junto com os centros de pesquisa
especializados. Espera-se que a busca contínua por recursos tecnológicos
necessários ao desenvolvimento do projeto ofereça um largo avanço ao
conhecimento técnico científico acumulado.
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Descrição do impacto ambiental:
A exploração do pré-sal abre perspectivas para o desenvolvimento da cadeia
de petróleo e gás brasileira. Para concretizar a atividade é necessária uma gama
de equipamentos e serviços, além da tecnologia, o que leva as indústrias a se
organizarem, realizarem investimentos e capacitarem mão de obra.
Cada uma das fases do empreendimento demanda a capacitação e ocupação
de profissionais nas áreas de geologia, geofísica, engenharia submarina,
engenharia de poços, especialistas em meio ambiente, engenheiros de
equipamentos, engenheiros navais, entre outros. Estes profissionais são
responsáveis pelo desenvolvimento de estudos de ponta para a atividade de
exploração, atuando na caracterização de rochas reservatório, em estudos das
bacias sedimentares, no suporte à seleção de prospectos exploratórios através do
emprego das últimas tendências globais em processamento sísmico, pesquisa de
novos materiais para utilização num ambiente de fluidos com maior corrosividade;
o desenvolvimento de novas configurações do sistema de coleta submarino
(risers, bóias de subsuperfície, equipamentos submarinos), incluindo os métodos
de instalação em áreas com condições ambientais severas, além das tecnologias
para a garantia de escoamento desses fluidos com alto teor de gases
contaminantes. São inúmeras as frentes tecnológicas abarcadas.
Essa cadeia produtiva deve estar apta a atender a demanda dentro do Brasil,
representada pela PETROBRAS e outras empresas participantes dos consórcios,
mas igualmente possibilitando a exportação de soluções tecnológicas, insumos e
serviços para atender empresas em atividade no exterior, abrindo a possibilidade
de o país se destacar também como exportador nessas áreas.
A PETROBRAS já acumula experiência técnica na exploração e produção de
petróleo em águas profundas e ultraprofundas, permitindo alcançar uma produção
elevada nos campos do pré-sal em um intervalo de tempo inferior a outras
importantes áreas de produção marítimas no mundo.
A partir de sua experiência, a PETROBRAS superou alguns dos desafios
tecnológicos no pré-sal como: sísmica de alta resolução com maior sucesso
exploratório, modelagem geológica e numérica com melhor previsão do
comportamento da produção, seleção de novos materiais, qualificação de novos
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sistemas para coleta da produção e separação do dióxido de carbono (CO2) do
gás natural em águas profundas e reinjeção, o que reduz as emissões
atmosféricas.
Essas pesquisas também podem estar associadas à pesquisa de
nanotecnologia em que se trabalha com a estrutura molecular dos materiais para
obter matérias que não são possíveis de se obter pela tecnologia convencional.
A criação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRAS
(CENPES) constitui-se como um dos grandes alicerces das conquistas nessa
área de exploração e produção de petróleo em águas profundas, gerando
soluções como o uso de ancoragem com cabo sintético de poliéster para sistemas
flutuantes de produção com armazenamento, o desenvolvimento de árvore de
natal molhada para 1.000 m de lâmina d’água, de aço em catenária livre, entre
outros (NISHIMOTO, 2012).
A

comunidade

acadêmica

participa

ativamente

do

processo

de

desenvolvimento tecnológico, assim a formação de massa crítica científica e
tecnológica, produzindo conhecimentos necessários nas área relacionadas é o
principal impacto esperado. Este impacto foi classificado como efetivo, positivo,
pois contribui para o fortalecimento e a visibilidade das tecnologias desenvolvidas
no campo da indústria do petróleo e gás.
Trata-se de um impacto induzido pela Geração de expectativa que a
comunidade profissional deposita no avanço da inovação tecnológica e indutor e
sinérgico dos impactos Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão
de obra Alteração da dinâmica econômica pela aquisição de bens e serviços. É
também um impacto cumulativo com impactos similares para desenvolvimento
de outras tecnologias aplicadas na Cadeia de Petróleo e Gás.
A forma de incidência foi classificada como direta e indireta, pois decorre de
ação

do

empreendimento

e

de

ações

indiretas

desencadeadas

pelo

empreendimento. O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos
se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais identificados na
fase de instalação.
A abrangência espacial é suprarregional, pois o desenvolvimento do
conheciento deverá ocorrer em escala nacional. A duração é considerada curta e
a permanência temporária pois são necessárias novas demandas para fomentar
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o desenvolvimento de novos conhecimentos. É irreversível, pois uma vez que
alterado o nível de conhecimento técnico a condição anterior não se reverte. A
frequência é contínua. Considerando que o nível de conhecimento é alterado de
forma significativa e definitiva, a magnitude desse impacto é considerada média e
assim resultando em uma importância grande. O Quadro II.6.1.5.1.2-23
apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.2-23 – Aumento do conhecimento técnico-científico
Impacto I39

Aumento do conhecimento técnicocientífico

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto/Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Impacto em UC

Contínuo
Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Não

Magnitude

Média

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas associadas:
Para potencializar o acesso ao conhecimento produzido propõe-se a
divulgação os conhecimentos adquiridos e dados compilados por meio eletrônico.
Essas medidas são potencializadoras e tem grau de eficácia médio. O
Quadro II.6.1.5.1.2-24 apresenta o grau de eficácia da medida proposta.

Quadro II.6.1.5.1.2-24 – Grau de eficácia da medida para o impacto Aumento do
conhecimento técnico-científico.
Impacto I39

Tipologia de
medida

Descrição da(s) medida(s)

Grau de eficácia
da medida

Aumento do
conhecimento
técnico-científico

Potencializadora

divulgação dos conhecimentos
adquiridos e dados compilados por
meio eletrônico

Médio
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os indicadores são basicamente os resultados acadêmicos que podem ser
medidos através de
• Publicação de trabalhos acadêmicos;
• Participação em congressos, seminários entre outros eventos técnicos
científicos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

I40 – Alte ra ç ã o d a d in â m ic a e c o n ô m ic a p e la d e m a n d a p o r m ã o d e o b ra
Aspecto ambiental:
Demanda por mão de obra
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
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Como os aspecto interfere no fator ambiental:
O presente impacto diz respeito à contratação de serviços terceirizados,
vinculados direta ou indiretamente à cadeia produtiva do setor de petróleo.Uma
vez que ocorre incremento de recursos financeiros circulantes na economia local,
há o incremento do consumo e consequentemente o aumento do número de
postos de trabalho disponibilizados.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento da demanda por
serviços de suporte a produção, desta forma contribuindo para o aumento do
capital circulante na economia local. O que, conforme elucidado anteriormente,
possibilita a geração e manutenção de postos de trabalho indiretos e,
provavelmente, aquecerá o mercado de trabalho e de consumo e a economia em
geral, podendo inclusive mudar o atual perfil produtivo.
A contratação de mão de obra tenderá a mobilizar segmentos da economia e
dinamizar o mercado de trabalho local e regional, atraindo novas empresas para
se instalarem na região. Com isso, pode-se inferir que acontecerão alterações no
atual padrão econômico de alguns municípios, com especial destaque para os
municípios onde se localizam as bases de apoio marítimo: Rio de Janeiro e
Niterói.
Com relação aos serviços não diretamente vinculados ao setor petrolífero,
porém demandados como apoio e suporte às atividades do setor, estes serviços
deverão ser contratados, preferencialmente, nos municípios da área de estudo,
mais especificamente, nos municípios onde o empreendimento se fará mais
notável, como é o caso daqueles que abrigarão as bases de apoio.
É importante ressaltar que a dinamização econômica incide de formas
distintas nos diferentes grupos sociais e econômicos, ou seja, as consequências
socioambientais da dinamização econômica não são inteiramente positivas nem
para o meio ambiente nem para todos os grupos populacionais, induzindo
impactos negativos a depender da forma com que os recursos são apropriados.
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O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza,
tanto positivo quanto negativo, dependendo da incidência distinta sobre os
diferentes grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante as ocorrências dos
aspectos ambientais. Apresenta cumulatividade e sinergia com os impactos
sobre a economia regional proporcionados por atividades da mesma natureza,
sendo e é indutor da Manutenção e/ou Geração de Emprego e Renda, da
Interferência no uso, ocupação e valor do Solo e o Aumento da arrecadação
pública. Por sua vez, a geração de novos postos de trabalho indiretos e o
aumento da renda, bem como o Aumento do conhecimento técnico científico
induzem da mesma forma a dinamização da economia, em um ciclo virtuoso da
circulação de receitas.
A abrangência espacial é regional, pois a dinamização da economia local e
regional

deverá

ocorrer

em

mais

de

um

município,

como

explicitado

anteriormente.
A

duração

foi

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar entre cinco a 15 anos. A permanência do
impacto será temporária considerando que o impacto possui de curta duração.
É irreversível uma vez que dinamizada a economia essa não retornará a
condição anterior.
Contínuo, pois a dinamização deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, pois essa dinamização
como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos consideráveis.
Assim, o impacto foi classificado como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.2-25 apresenta a classificação do impacto Alteração da
dinâmica econômica pela demanda por mão de obra.
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Quadro II.6.1.5.1.2-25 – Classificação do impacto Alteração da dinâmica econômica
pela demanda por mão de obra.
Impacto I40

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo/ Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Alteração da dinâmica
econômica pela demanda por
mão de obra

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Alta

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas Associadas:
Monitoramento das transformações socioeconômicas do território (área de
influência).

Quadro II.6.1.5.1.2-26 – Qualificação da eficiência da medida para o Dinamização da
economia.
Impacto I40

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia
da medida

Alteração da dinâmica
econômica pela demanda
por mão de obra

Monitoramento

Monitoramento das transformações
socioeconômicas do território

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Análise da população economicamente ativa.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
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destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

I41 – Alte ra ç ã o d a d in â m ic a e c o n ô m ic a p e la d e m a n d a /a q u is iç ã o d e b e n s
e s e rviç o s
Aspecto ambiental:
Demanda/Aquisição de bens e serviços.
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
Como os aspecto interfere no fator ambiental:
Com a aquisição de insumos de produção, tais como peças, equipamentos
diversos, produtos químicos, alimentos e contratação de serviços terceirizados,
vinculados direta ou indiretamente à cadeia produtiva do setor de petróleo, ocorre
incremento de recursos financeiros circulantes na economia local, propiciando
desta forma a dinamização da economia.
Este fator também pode ser afetado de forma cumulativa se considerado
incremento no fluxo populacional e na receita pública por meio de pagamentos de
compensação (royalties) e de tributos. Essas interações poderão gerar, de forma
indireta, uma maior capacidade pública de investimento em infraestrutura,
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contribuindo para a dinamização da economia local e regional e possível geração
de postos de serviço.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento da demanda por
bens e serviços, incluindo a aquisição de equipamentos e insumos com valor
agregado elevado, além de serviços de suporte a produção, desta forma
contribuindo para o aumento do capital circulante na economia local.
A demanda para aquisição de insumos e serviços tenderá a mobilizar
segmentos da economia e dinamizar o mercado de trabalho local e regional,
atraindo novas empresas para se instalarem na região. Com isso, pode-se inferir
que acontecerão alterações no atual padrão econômico de alguns municípios,
com especial destaque para os municípios onde se localizam as bases de apoio
marítimo: Rio de Janeiro e Niterói.
Com relação aos serviços não diretamente vinculados ao setor petrolífero,
porém demandados como apoio e suporte às atividades do setor, estes serviços
deverão ser contratados, preferencialmente, nos municípios da área de estudo,
mais especificamente, nos municípios onde o empreendimento se fará mais
notável, como é o caso daqueles que abrigarão as bases de apoio.
Os serviços de suporte à atividade, previamente identificados, são: disposição
final de resíduos sólidos; fornecimento de alimentos; fardamento; equipamentos
de segurança do trabalho e de proteção individual; manutenção elétrica,
eletrônica e mecânica; análises laboratoriais diversas; hospedagem, alimentação,
dentre outros.
Nesse contexto, espera-se, também, que ocorra incremento nos recursos
provenientes de uma maior arrecadação tributária.
Contudo, é importante ressaltar que a dinamização econômica incide de
formas distintas nos diferentes grupos sociais e econômicos, ou seja, as
consequências socioambientais da dinamização econômica não são inteiramente
positivas nem para o meio ambiente nem para todos os grupos populacionais,
induzindo impactos negativos a depender da forma com que os recursos são
apropriados.
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O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza, tanto
positivo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante as ocorrências dos
aspectos ambientais. O aspecto demanda/aquisição de bens e serviços é um
potencial indutor de manutenção e criação de emprego e renda, tanto por meio da
dinamização econômica, causada pelo setor, como pelo efeito renda, causada
pela ampliação da massa salarial nos municípios. Apresenta, portanto,
cumulatividade e sinergia com os impactos sobre a economia regional
proporcionados por atividades da mesma natureza e é indutor da Manutenção e
/ou Geração de Emprego e Renda Diretos e Indiretos, da Interferência no uso,
ocupação e valor do Solo e do Aumento da arrecadação pública. Por outro lado, o
Aumento do conhecimento técnico científico

induz da mesma forma a

dinamização da economia, em um ciclo virtuoso da circulação de receitas.
A abrangência espacial é regional, pois a dinamização da economia local e
regional

deverá

ocorrer

em

mais

de

um

município,

como

explicitado

anteriormente.
A

duração

foi

considerada

curta,

para

a

fase

de

instalação

do

empreendimento, que deve durar de cinco a 15 anos. A permanência do impacto
será temporária considerando que o impacto possui de curta duração.
É irreversível uma vez que dinamizada a economia essa não retornará a
condição anterior.
Contínuo, pois a dinamização deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, pois essa dinamização
como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos consideráveis.
Assim, o impacto foi classificado como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.2-27 apresenta a classificação do impacto Dinamização
da economia.
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Quadro II.6.1.5.1.2-27 – Classificação do impacto Alteração da dinâmica econômica pela
demanda/aquisição de bens e serviços.
Impacto I41

Alteração da dinâmica
econômica pela
demanda/aquisição de bens e
serviços

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Alta

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas Associadas:
A

medida

associada

seria

o

Monitoramento

das

transformações

socioeconômicas do território (área de influência), que possui baixo eficácia tendo
em vista que ainda não foi implementada pela PETROBRAS.
O Quadro II.6.1.5.1.2-28 apresenta a Qualificação da eficiência da medida
para o impacto – Dinamização da economia.

Quadro II.6.1.5.1.2-28 – Qualificação da eficiência da medida para o impacto Alteração
da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e
serviços.
Impacto I41

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Alteração da
dinâmica
econômica pela
demanda/aquisição
de bens e serviços

Monitoramento

Monitoramento das transformações
socioeconômicas do território (área de
influência).

Baixo
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Não foram identificados parâmetros ou indicadores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução ANP 37/2007
• Resolução ANP 38/2007
• Resolução ANP 39/2007
• Resolução ANP 19/2013
• Resolução ANP/2016

I42 – Au m e n to d a a rre c a d a ç ã o p ú b lic a
Aspecto ambiental:
Pagamento de tributos, taxas e compensação financeira
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aumento na arrecadação de impostos estaduais, municipais e federais
provoca aumento significativo das receitas em suas respectivas esferas
administrativas. Uma vez que não há como mensurar a qualidade da distribuição
e repartição desses valores arrecadados, compreende-se que toda transformação
econômica, sobretudo regional, potencializa as disparidades no âmbito da
arrecadação.
A circulação de capital proveniente dessas arrecadações também poderá ser
apresentada de forma cumulativa se considerarmos a possível geração, de forma
indireta, de maior capacidade pública de investimento em infraestrutura. A
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arrecadação proporciona gradativamente significativas alterações no modo de
estabelecimento das economias locais e na forma como se dá a gestão pública.
Descrição do impacto ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento na arrecadação de
impostos estaduais, municipais e federais, que contribuirão diretamente para o
aumento do capital circulante na economia local. A saber, no âmbito municipal o
ISS – Imposto Sobre Serviços, no âmbito Estadual o ICMS - Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e no âmbito federal o PIS - Programa de Integração
Social, o CONFINS – Contribuição pra o Financiamento da Seguridade Social, o
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro líquido, o IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados e o IR – Imposto de Renda, representam a base tributária que
contribuirão de maneira positiva para ampliação da capacidade de investimento
dos municípios contemplados.
Além de promover investimentos capazes de gerar indiretamente a criação de
empregos, o aspecto pagamento de tributos é um potencial indutor da
dinamização da economia local e regional, causada pelo incremento e ampliação
da capacidade de investimento em infraestrutura dos municípios, sobretudo
aqueles onde estão localizadas as bases de apoio.
O aumento da arrecadação nas esferas municipal, estadual e federal poderá
resultar em investimentos de infraestrutura, mobilizando segmentos da economia
e dinamizando o mercado de trabalho local e regional, atraindo novas empresas e
investimentos diversos. Os tributos de competência federal ou estadual como
Imposto de Renda, COFINS, PIS, Imposto de Importação, ICMS, que
correspondem à maior parte do total de tributos a serem arrecadados, são
distribuídos entre os municípios de acordo com critérios que não dependem
diretamente do local onde são arrecadados.
Até o presente momento, o diagnóstico não é capaz de estimar valores para
os diversos tributos a serem arrecadados, uma vez que os contribuintes serão as
empresas

contratadas

para executar

diversos

serviços

relacionados

ao

empreendimento, sobre os quais não há previsões assertivas de quantidade,
capacidade e geração. Mesmo assim é possível prever que a arrecadação
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municipal será maior nos municípios que tenham maior potencial em se apropriar
das novas oportunidades geradas, sobretudo aqueles que comportam empresas
que podem dar suporte às atividades do Projeto Etapa 3, que possuam uma
estrutura urbana já condicionada para atender às demandas do segmento
petrolífero e que tenham o nível educacional e a presença de cursos de formação
técnica na área tais como Macaé, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Caraguatatuba, São
Sebastião e Santos. É importante destacar que de acordo com a legislação
algumas operações em determinados municípios irão gerar recolhimento para os
próprios e outras não.
O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza, tanto
positivo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato. O presente impacto é induzido pela Alteração da
dinâmica econômica pela aquisição de bens e serviços, Alteração da dinâmica
econômica pela demanda por mão de obra e pela Manutenção/geração de
emprego e renda, apresentando também sinergia com este impacto. Cumulativo
com as receitas oriundas das atividades de produção de óleo e gás na Bacia de
Santos.
A abrangência espacial é regional, pois o aumento das receitas deverá
ocorrer em mais de um município, como explicitado anteriormente.
A duração foi considerada curta para a fase de instalação, pois essa deverá
durar entre cinco a 15 anos, resultando em um impacto temporário.
É reversível uma vez que o fator ambiental afetado retornará às condições
anteriores ao pagamento de tributos e compensações.
Contínuo, pois o aumento das receitas deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, pois o aumento
arrecadatório como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos
consideráveis. Assim, o impacto foi classificado como de importância média.
O Quadro II.6.1.5.1.2-29 apresenta a classificação do impacto Aumento da
arrecadação pública.
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Quadro II.6.1.5.1.2-29 – Classificação do impacto Aumento da Arrecadação Pública.
Impacto I42

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Aumento da arrecadação
pública

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Não há medida associada para esse impacto.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do orçamento público.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei Federal nº 7525/1986 de 1986.
• Lei Federal Nº 12.858/2013
II.6.1.5.1.3 – Fase de Operação
O

Quadro

II.6.1.5.1.3-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.1.3-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de operação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.5.1.3-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos efetivos identificados sobre o meio
socioeconômico na fase de operação.
Fatores Ambientais
População
Atividade Pesqueira
Artesanal
Atividade Pesqueira
Industrial
Uso e Ocupação do Solo

Sensibilida
de
Alta

Aspecto Ambiental

N°

Impacto Ambiental

Demanda por mão de obra

O38

Alta

Trânsito de embarcações de apoio

O39

Baixa

Trânsito de embarcações de apoio

O40

Alta

Geração de resíduos sólidos.

O41

Manutenção e geração de emprego e renda
Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo
trânsito de embarcações de apoio
Interferência na atividade pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de apoio
Aumento da pressão sobre a infraestrutura de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos

Atividade Pesqueira
Industrial
Infraestrutura de Transporte
Infraestrutura de Transporte

Baixa

Pré-ancoragem dos FPSOs e instalação de linhas

O42

Redução da área de pesca industrial

Média
Média

Demanda de tráfego aéreo
Demanda por mão de obra

O43
O44

Atividade de navegação

Baixa

Trânsito de embarcações de apoio

O45

Uso e Ocupação do Solo
Infraestrutura de serviços
essenciais

Alta

Demanda por mão de obra

O46

Alta

Demanda por mão de obra

O47

Atividade Turística

Alta

Trânsito de embarcações de apoio

O48

Aumento no tráfego aéreo
Aumento no tráfego rodoviário
Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio
Interferência no uso, ocupação e valor do solo
Aumento da pressão sobre infraestrutura de serviços
essenciais
Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Conhecimento técnico
científico

Alta

Desenvolvimento técnico científico

O49

Dinâmica Econômica

Alta

Demanda por mão de obra

O50

Dinâmica Econômica

Alta

Demanda por mão de obra

O51

Dinâmica Econômica

Alta

Pagamento tributos, taxas e compensação financeira

O52
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Trânsito de embarcações de apoio

Conhecimento
Técnico-Científico
(Alta)

O44

Atividade Turística
(Alta)

O50
O51

Uso e Ocupação
do Solo (Alta)

Infraestrutura de
Transporte (Média)

O47

Atividade de
Navegação (Baixa)

Dinâmica
Econômica (Alta)

O38

Atividade
Pesqueira
Industrial (Baixa)

Infraestrutura de
Serviços
Essenciais (Alta)

Demanda por mão de obra

Atividade
Pesqueira
Artesanal (Alta)

Aspecto Ambiental/ Fator Ambiental

População (Alta)

Quadro II.6.1.5.1.3-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos sobre o meio
socioeconômico na fase de operação.

O46
O39

O40

O45

Geração de resíduos sólidos.

O48
O41

Demanda de tráfego aéreo

O43

Pagamento tributos, taxas e compensação
financeira
) Pré-ancoragem dos FPSOs e instalação de
linhas

O52
O42

Desenvolvimento técnico científico

O49
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.1.3-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Média
Grande
Pequena
Pequena
Média

Média

Magnitude
Baixa
Média
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Impacto em UC
Não
Sim
Não
não
não

não

Frequência
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo

Contínuo

Cumulatividade
Cumulativo,
induzido, indutor,
sinérgico
Cumulativo,
Indutor
Cumulativo/
Sinérgico
Cumulativo

Cumulativo/
Sinérgico/Induzido

Cumulativo/Sinégico/
Induzido

Reversibilidade
Irreversível
Irreversível
Irreversível
Reversível

Reversível

Permanência
Permanente
Permanente
Permanente

Reversível

Longa

Permanente

Permanente

Duração
Longa
Longa
Longa

Abrangência
espacial
Suprarregional
Regional
Regional
Suprarregional

Tempo de incidência
Imediato

Permanente

O43

Imediato

Aumento no tráfego aéreo

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos

Direto

Longa

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Redução da área de pesca industrial

Longa

Atividade Pesqueira Industrial
O42
(Baixa)

Regional

Demanda de tráfego aéreo

O41

Regional

Presença dos FPSOs

Uso e Ocupação do Solo
(Alta)

Negativo

Geração de resíduos sólidos.

Imediato

Interferência na atividade pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de apoio

Imediato

Atividade Pesqueira Industrial
O40
(Baixa)

Imediato

Trânsito de embarcações de
apoio

Direto

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo
trânsito de embarcações de apoio

Direto

Atividade Pesqueira Artesanal
O39
(Alta)

Negativo

Trânsito de embarcações de
apoio

Imediato

Manutenção e geração de emprego e renda

Forma de incidência

O38

Direto

População (Alta)

Direto

Demanda por mão de obra

Direto

Impacto

Positivo

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.51.3-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de operação no meio Socioeconômico
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Importância
Média
Média
Média
Média
Média
Grande

Média

Magnitude
Baixa
Média
Baixa
Baixa

Reversível
Irreversível
Reversível
Reversível

Baixa
Baixa
Alta

Irreversível

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Impacto em UC

Permanente

Longa
Longa
Longa
Longa

não

Longa

Regional
Regional
Regional
Regional

Imediato
Imediato
Imediato
Imediato

Direto
Indireto
Indireto
Direto

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

sim

Irreversível

Alteração da dinâmica econômica pela demanda por
mão de obra

sim

Permanente

O50

não

Longa

Dinâmica Econômica (Alta)

sim

Suprarregional

Demanda por mão de obra

não

Aumento do conhecimento técnico científico

não

O49

Frequência

Conhecimento técnico
científico (Alta)

Contínuo

Desenvolvimento técnico
científico

Contínuo

Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Intermitente

O48

Contínuo

Atividade Turística (Alta)

Contínuo

Trânsito de embarcações de
apoio

Contínuo

Aumento da pressão sobre infraestrutura de serviços
essenciais

Contínuo

O47

Cumulatividade

Infraestrutura de serviços
essenciais (Alta)

Cumulativo,
induzido

Demanda por mão de obra

Cumulativo,
Cumulativo,
Cumulativo, Induzido,
Induzido,
Sinérgico,
Sinérgico, indutor
Sinérgico
Indutor

Interferência no uso, ocupação e valor do solo

Cumulativo,
Cumulativo,
Induzido, Indutor, Induzido,
Sinérgico
Sinérgico

O46

Cumulativo,
Sinérgico,
Indutor,
Induzido

Uso e Ocupação do Solo
(Alta)

Regional

Reversibilidade

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Reversível

Aumento do tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio

Imediato

Permanência

O45

Permanente

Atividade de navegação
(Baixa)

Imediato

Duração

Trânsito de Embarcações de
Apoio

Longa

Aumento no tráfego rodoviário

Direto / Indireto

Abrangência
espacial

O44

Suprarregional

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Direto

Tempo de
incidência

Demanda/Aquisição de bens
e serviços;

Imediato

Impacto

Positivo

Forma de
incidência

N°

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Positivo/
Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.51.3-3 (Continuação)
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Importância
Grande
Grande

Magnitude
Alta
Alta

Impacto em UC
não
não

Frequência
Contínuo
Contínuo

Cumulatividade
Cumulativo,
Sinérgico,
Indutor, Induzido
Cumulativo,
Sinérgico,
Induzido

Reversibilidade
Irreversível
Irreversível

Permanência
Permanente
Permanente

Duração
Longa

Aumento da arrecadação pública

Longa

O52

Abrangência
espacial

Dinâmica Econômica (Alta)

Regional

Pagamento tributos, taxas e
compensação financeira

Suprarregional

Alteração da dinâmica econômica pela
demanda/aquisição de bens e serviços

Tempo de
incidência

O51

Imediato

Dinâmica Econômica (Alta)

Posterior

Demanda/Aquisição de bens
e serviços

Forma de
incidência

Impacto

Direto

N°

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Positivo

Aspecto Ambiental

Positivo/ Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza
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O38 – Ma nu te n ç ã o e g e ra ç ã o d e e m p re g o e re n d a
Aspecto ambiental gerador de impacto:
Demanda por mão de obra
Fator ambiental afetado:
População – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A demanda por mão de obra durante a operação do empreendimento têm
interação positiva sobre a manutenção e geração de emprego e renda para a
população economicamente ativa.
No caso dos empregos diretos, será utilizada a realocação de mão de obra já
empregada, o impacto positivo se concentra na manutenção de emprego e renda.
Em relação aos empregos indiretos, o Modelo de Geração de Empregos –
MGE desenvolvido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES estima a quantidade necessária de pessoas ocupadas (do mercado
formal e informal) para atender a demanda.
Esses postos de trabalho, ainda que não sejam efetivamente ocupados por
mão de obra local, contribuem para a manutenção de postos de trabalho já
existentes em esfera nacional, tanto na empresa quanto em suas terceirizadas.
Ainda que não vá absorver diretamente mão de obra local, a realização das
atividades poderá promover a abertura de novos postos indiretos em diversos
setores, como alimentação, habitação, hospedagem, transporte e outras
aquisições gerais de bens e serviços.
Quanto ao aspecto demanda/aquisição de bens e serviços, ele se relaciona
com a economia local, de forma seletiva, induzindo a criação e manutenção de
novas atividades econômicas, que geram empregos indiretos.
A experiência de atividades passadas aponta que em geral aspecto seletivo
da relação com a economia local pode ser descrito principalmente pela

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
608/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

atratividade exercida sobre novos investimentos pelas bases de apoio e logística
da atividade e a influência do nível educacional da população.
Descrição do impacto:
Por se tratar de um impacto positivo, conforme exposto anteriormente, a
sensibilidade da População foi pensada tanto pela disponibilidade de mão de
obra, dada pela taxa de desemprego, quanto pelos potenciais mais realistas de
geração de emprego e as possibilidades de aproveitamento das oportunidades
que possam ser geradas.
Trata-se de uma realidade inerente a toda cadeia produtiva de Petróleo e
Gás. Durante as décadas de funcionamento da indústria, a intensa demanda por
mão de obra em diversos postos de trabalhos diretos e /ou indiretos da cadeia
produtiva gera a dinamização do mercado de trabalho tanto local, quanto
regionalmente. Esse fato já pode ser observado nos dias atuais com a crescente
oferta de cursos especializados no setor energético para atender à demanda por
mão de obra especializada.
Na operação dos FPSOs, é esperada a criação de cerca de 4.000 novos
postos de trabalho para atendimento às unidades afretadas. Outros 1.500
profissionais próprios serão remanejados de outros projetos da PETROBRAS. Em
geral, observa-se na tripulação de um FPSO que 15% são de nível superior, 75%
de nível técnico e 10% de nível médio.
Entretanto, o efetivo impacto da manutenção e geração de empregos
indiretos sobre os municípios da Área de Influência – sobretudo aqueles que
comportam instalações de apoio, notadamente Rio de Janeiro e Niterói – é
amplificado quando se leva em conta que as atividades relacionadas à cadeia de
petróleo e gás necessitam da aquisição de insumos de produção tais como peças
e equipamentos diversos, produtos químicos, alimentos e hospedagem.
Estima-se que o impacto aqui tratado ocorrerá de forma mais evidente nos
municípios de Rio de Janeiroe Niterói,

tendo em vista que o efeito-renda é

potencializado nos municípios que concentram as instalações de apoio – embora
possa ocorrer em qualquer local do país – já que as demandas por aquisição de
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bens e serviços nesses municípios devem ser maiores e, portanto, podem vir a
concorrer para aumentar os empregos indiretos.
Este impacto é efetivo, positivo e suprarregional, apesar de mais
significativo no Rio de Janeiro e Niterói. Sua condição de ocorrência tem
associação direta com as ações do empreendimento relacionadas à demanda por
mão de obra.
O impacto relaciona-se de maneira indutora com diversos impactos:
Interferência no Uso Ocupação e Valor do Solo, Interferência na Atividade
Turística pelo trânsito das embarcações de apoio. Por sua vez, é também
induzido pela Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra,
Alteração da dinâmica econômica pela aquisição de bens e serviços e pelo
Aumento do conhecimento Técnico-Científico concretizando a potencialização dos
efeitos entre os impactos em uma relação sinérgica. É também um impacto
cumulativo com as atividades desenvolvidas na Bacia de Santos, sobretudo as
Etapas 1 e 2 do Polo Pré-Sal.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental (III) demanda por mão de
obra.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar aproximadamente 34 anos.
O impacto é permanente na fase de operação devido à longa duração.
É irreversível, pois uma vez consolidado o quadro de empregos não
retornará a condição anterior.
Contínuo durante a fase de operação. A magnitude desse impacto foi
considerada baixa. Sendo assim este impacto foi classificado como sendo de
média importância.
O Quadro II.6.1.5.1.3-4 apresenta a classificação do impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.3-4 – Classificação do impacto Manutenção de empregos e geração
de emprego e renda.
Impacto O38

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Manutenção de empregos e
geração de emprego e renda

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido, Indutor,
Sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Para a otimização deste impacto sugere-se que seja dada prioridade à
contratação de mão de obra, a utilização de serviços e a aquisição de bens nos
municípios utilizados como base de apoio e municípios limítrofes, especialmente:
Macaé, Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí e Caraguatatuba.
O Quadro II.6.1.5.1.3-5 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-5 – Grau de eficácia da medida para o impacto Geração de emprego
e renda diretos e indiretos.
Impacto O38

Tipologia de medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Manutenção de
empregos e geração
de emprego e renda

Potencializadora

Dar prioridade quando possível
à contratação na região

Baixo
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Como parâmetros e/ou indicadores que possam ser utilizados para o
monitoramento deste impacto indica-se:
• Número de contratados x número de contratados residentesno município.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

O39 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira a rte s a n a l p e lo trâ n s ito d e
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – sensibilidade alta
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Segundo a descrição do aspecto ambiental trânsito de embarcações de
apoio, espera-se o incremento no tráfego marítimo entre a área portuária de Rio
de Janeiro e Niterói, ambos na Baía de Guanabara, até a área do PPSBS.
A rota das embarcações de apoio entre área do Projeto Etapa 3 às bases de
apoio marítimo provocará interferências na atividade pesqueira artesanal, tais
como possível afastamento momentâneo de cardumes em função do ruído
gerado durante o trânsito e possíveis alterações dos trajetos das embarcações de
pesca ao coincidirem com os das embarcações de apoio, indicando um conflito de
uso do espaço marítimo.
A maior possibilidade de ocorrência dessas interferências incidirá na
proximidade da costa, sobretudo na Baía de Guanabara e seu entorno, onde a
prática de pesca artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento no
trânsito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados como base de
apoio marítimo do empreendimento.
Descrição do Impacto Ambiental:
A pesca artesanal, de acordo com as suas características e dos
equipamentos nela utilizado, é praticada com maior frequência em distâncias mais
próximas da costa. Desse modo, o impacto aqui tratado decorre do incremento do
tráfego marítimo e consequentemente do conflito de uso do espaço marítimo
demandado.
Mesmo considerando que o deslocamento das embarcações de apoio
ocorrerá em áreas já intensamente utilizadas por embarcações de outras
atividades econômicas, esportivas e de lazer, o aumento do fluxo tende a
intensificar os problemas já existentes de conflito de uso.
As embarcações de apoio utilizadas durante a fase de operação atendem a
Bacia de Santos como um todo, sem que haja distinção entre as atividades de
perfuração e produção.
Com base nas informações apresentadas, considera-se que a quantidade
prevista de viagens de embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é
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relativamente pequena, principalmente quando considerados os dois portos que
serão utilizados pelo empreendimento, em função de estarem situados em uma
região que já apresenta intensa movimentação de embarcações para os mais
diversos usos, inclusive de apoio à exploração e produção de petróleo e gás
natural.
Para exemplificar a intensa atividade de navegação nesta localidade, uma
única linha de travessia marítima de passageiros na Baía de Guanabara entre Rio
de Janeiro e Niterói, realiza diariamente setenta e uma viagens de ida e volta. A
CCR Barcas, empresa concessionária que realiza estas travessias, opera quatro
linhas no interior da Baía de Guanabara.
Diante do exposto, considera-se que a não é significativa a intensificação dos
problemas já existentes de conflito de uso e afugentamento de recurso pesqueiro.
Importante destacar que a interferência deste impacto foi considerada para
toda a atividade de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de
embarcações de apoio das bases portuárias. Para isso foram utilizados e
descritos

no

subitem

II.5.3.8

dados

do

Projeto

de

Caracterização

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura na Bacia de Santos – PCSPA-BS a fim
de delimitar as áreas de pesca artesanal das diversas localidades da área de
estudo do empreendimento, independente da origem dos pescadores ser
coincidente com o município onde se localiza a base de apoio marítimo.
Sobrepondo-se as áreas de pesca definidas no PCSPA com as rotas de
embarcações de apoio, obteve-se o resultado desta interferência.
O transito de embarcações de apoio pelas rotas que acessam as bases de
apoio marítimo de Rio de Janeiro e de Niterói impactarão a atividade de pesca
artesanal na Baía de Guanabara e proximidades. Os municípios onde se baseia
essa atividade são: Rio de Janeiro; Niterói; Itaguaí; Magé; Duque de Caxias;
Itaboraí; São Gonçalo; Maricá, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, todos do
estado do Rio de Janeiro.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira artesanal foi
classificado como de alta sensibilidade.
Este é um impacto induzido pelo Aumento no Tráfego Máritimo pelo trânsito
de embarcações de apoio. Considerando que este impacto tende a intensificar
problemas já evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo
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e sinérgico com as atividades de navegação de outros empreendimentos,
sobretudo na Baía de Guanabara, além de incidir, junto com os impactos da
Interferência na Atividade de Pesca Industrial, Redução da Área de Pesca
industrial em função da proibição da atividade pesqueira no entorno das unidades
marítimas, Colisão com Embarcações de Pesca Artesanal, Perda ou danos aos
Petrechos de Pesca Artesanal e também com Interferência com a Pesca
Artesanal pelo Vazamento de Óleo, sobre fatores ambientais que competem por
espaços e recursos semelhantes.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é regional, a duração foi considerada longa para a
fase de operação, pois essa deverá durar aproximadamente 34 anos.
Trata-se de um impacto permanente considerando a longa duração do
mesmo.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, é possível que o fator
ambiental afetado retorne a condição semelhante àquela que apresentava antes
da incidência do impacto. Entretanto, considerando a cessação das viagens,
sobretudo para algumas áreas especificas (escala local) que habita o campo da
suposição, considera-se o impacto irreversível. O impacto ocorrerá com uma
frequência contínua.
O número de viagens de embarcações de apoio previsto para este
empreendimento é baixo, não atingindo dez viagens a cada dez dias, conforme
descrito no aspecto Trânsito de embarcações de apoio anteriormente. Entretanto,
baseado no dimensionamento da intensidade de trânsito de embarcações entre
os empreendimentos marítimos de Exploração e Produção de petróleo e as bases
de apoio em terra e a correlação com as áreas de pesca, a magnitude desse
impacto foi considerada média.
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Por ter sido classificada como de sensibilidade alta e de magnitude média,
este impacto é classificado como de grande importância para todas as fases do
empreendimento.
Considera-se que pode haver a Impacto em UC marinha ou costeira, uma vez
que os pescadores artesanais podem ter suas rotas desviadas para proximidades
dessas UCs em função da sobreposição de suas atividades com o trânsito de
embarcações de apoio. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição
de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade
e se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.6 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
O Quadro II.6.1.5.1.3-6 apresenta a classificação do impacto Interferência
com a atividade pesqueira artesanal.

Quadro II.6.1.5.1.3-6 – Classificação do impacto Interferência na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto O39

Interferencia na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico e
Induzido

Magnitude

Média

Importância

Grande

Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
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pesqueiro artesanal o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que o pescador artesanal planeje suas rotas com antecedência.
O fortalecimento da organização social e qualificação dos pescadores
artesanais permite que com que este grupo social participe/interfira com mais
qualidade nas instâncias de decisão da gestão ambiental local e regional.
O grau de eficácia da primeira medida (divulgação dos resultados) é
classificado como médio, por ser uma medida que resulta na redução parcial do
efeito negativo do impacto.
A mesma classificação é dada para a eficácia da medida de fortalecimento da
organização social e qualificação, ou seja, médio, por reduzir parcialmente o
efeito negativo do impacto.
O Quadro II.6.1.5.1.3-7 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto interferência com a atividade pesqueira artesanal.
Quadro II.6.1.5.1.3-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência na
atividade pesqueira artesanal.
Impacto O39

interferência na
atividade pesqueira
artesanal

Tipologia de
medida

Descrição

Mitigadora/
preventiva

divulgação digital dos resultados
dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio
fortalecimento da organização
social e qualificação dos
pescadores artesanais

Grau de eficácia da
medida
Médio

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a
PETROBRAS, sobre interferências de embarcações de apoio na atividade
pesqueira artesanal.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
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Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 que revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Ferderal nº 4.810/03 Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93

O40 – In te rfe rê n c ia n a a tivida d e p e s q u e ira in d u s tria l p e lo trâ n s ito d e
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Da mesma forma como foi apresentado para a pesca artesanal, a rota das
embarcações de apoio entre a área das atividades do Projeto Etapa 3 até as
bases de apoio marítimo podem provocar interferência na atividade pesqueira
industrial, tais como o afastamento momentâneo de cardumes em função do ruído
gerado durante o trânsito e por possíveis alterações dos trajetos das
embarcações de pesca ao coincidirem com os das embarcações de apoio, o que
indica conflito de uso do espaço marítimo.
Porém, apesar de ter sido identificada possível interferência decorrente do
trafego de embarcações de apoio, a área de atuação da pesca industrial é
bastante ampla pelo fato de apresentar grande autonomia de deslocamento e
equipamentos que permitem a localização de cardumes, o que inclusive justifica
sua baixa sensibilidade.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Em relação à atividade pesqueira industrial infere-se, conforme anteriormente
descrito, que a interferência com essa atividade decorrente especificamente do
aumento do número de embarcações de apoio transitando na Bacia de Santos em
consequência da execução do Projeto Etapa 3 não se dará de forma mais
relevante.
A fim de dimensionar o quanto representará tal movimentação de
embarcações no contexto das atividades existentes nos portos que servirão de
base de apoio para o empreendimento foram ressaltadas informações na
descrição do mesmo impacto na pesca artesanal, que são totalmente pertinentes
para a pesca industrial.
Com base nas informações apresentadas, considera-se que a quantidade
prevista de viagens de embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é
relativamente pequena, principalmente quando considerados os dois portos que
serão utilizados pelo empreendimento (Rio de Janeiro e Niterói), em função de
estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de
embarcações para os mais diversos usos, inclusive de apoio à exploração e
produção de petróleo e gás natural.
Importante apresentar que pelo fato de não haver impedimento da atividade
pesqueira industrial em função das rotas das embarcações de apoio e a
interferência causada nesta atividade ser insignificante, deduziu-se que não cabe
considerar, por este critério, os Estados/Municípios de origem das frotas de pesca
industrial que atuam nesta Bacia, na área de estudo dos empreendimentos do
Projeto Etapa 3. Porém suas frotas foram levantadas e caracterizadas no
subitem II.5.3.8 do diagnóstico.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira industrial foi
classificado como de baixa sensibilidade.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
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considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
Este é um impacto induzido pelo Aumento no Tráfego Máritimo pelo trânsito
de embarcações de apoio. Considerando que este impacto tende a intensificar
problemas já evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo
e sinérgico com as atividades de navegação de outros empreendimentos,
sobretudo na Baía de Guanabara, além de incidir, junto com os impactos da
Redução da Área de Pesca industrial, Colisão com Embarcações de Pesca
industrial e também com Interferência com a Pesca industrial pelo Vazamento de
Óleo, sobre fatores ambientais que competem por espaços e recursos
semelhantes.
A abrangência espacial é regional, pois a interferência com a pesca
industrial ocorre em mais de um município.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar aproximadamente 34 anos.
Trata-se de um impacto permanente considerando sua longa duração.
O impacto foi considerado reversível, uma vez que ao cessar as viagens das
embarcações de apoio, é possível que o fator ambiental afetado retorne a
condição semelhante àquela que apresentava antes da incidência do impacto.
O impacto ocorrerá com uma frequência contínua.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que o número
de viagens de embarcações de apoio previsto para este empreendimento é
reduzido não atingindo sete viagens por dia no pico desta atividade.
Por ter sido classificada como de sensibilidade baixa e de magnitude
baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.1.3-8 apresenta a classificação do impacto Interferência na
atividade pesqueira industrial.
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Quadro II.6.1.5.1.3-8 – Classificação do impacto Interferência com na atividade
pesqueira industrial .pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto O40

Atributos

Interferência na atividade
pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de
apoio

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, sinérgico e induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
pesqueiro industrial o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que a pesca industrial planeje suas rotas com antecedência.
O grau de eficácia dessa medida é classificado como médio, por ser uma
medida que resulta na redução parcial do efeito negativo do impacto.
O Quadro II.6.1.5.1.3-9 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto interferência com a atividade pesqueira industrial.

Quadro II.6.1.5.1.3-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência na
atividade pesqueira industrial pelo trânsito de embarcações de
apoio.
Impacto O40
interferência na
atividade pesqueira
industrial pelo
trânsito de
embarcações de
apoio.

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora/
preventiva

divulgação digital dos
resultados dos
monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio

Médio
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a PETROBRAS
sobre interferências de embarcações de apoio na atividade pesqueira industrial.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que revoga a Lei Federal nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Federal nº 4.810/03.
• Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93

O41 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re a in fra e s tru tu ra d e tra ta m e n to e
d is p o s iç ã o fin a l d e re s íd u o s s ó lid o s
Aspecto ambiental
Geração de resíduos sólidos.
Fator ambiental afetado:
Uso e Ocupação do Solo – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A destinação final dos resíduos gerados durante a instalação dos
empreendimentos do Projeto Etapa 3 corrobora para reduzir a vida útil dos aterros
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sanitários (onde são dispostos resíduos comuns), industriais (onde são dispostos
resíduos perigosos). Somado à geração de resíduos sólidos de outros setores, a
infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos é pressionada,
levando a ampliação ou criação de novas áreas de disposição final de resíduos e
ao uso de tecnologias diversas para tratamento de resíduos.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para esse impacto, considera-se que a geração de resíduos cuja destinação
final seja a disposição em aterros implica em uma interferência direta no uso e
ocupação do solo, ao pressionar a infraestrutura de tratamento e disposição final
de resíduos sólidos.
A geração anual prevista de resíduos durante a operação dos DPs e Piloto de
Libra é de 240 t/ano, sendo 144 t/ano de resíduos Classe I, perigosos. Os
resíduos gerados nas atividades do Projeto Etapa 3 serão transportados em
caçambas, contêineres, tambores ou big bags devidamente identificados e, ao
serem desembarcados pelas embarcações de apoio nas bases de apoio marítimo
na Baía de Guanabara, serão tratados de acordo com o Manual de
Gerenciamento de Resíduos da PETROBRAS (MGR). A disposição final dos
resíduos a serem gerados, em todas as fases doProjeto Etapa 3, será feita em
aterros

particulares,

devidamente

licenciados

e

por

empresas

também

licenciadas.
De acordo com o monitoramento realizado pela PETROBRAS através do
Programa de Controle da Poluição (PCP), cujos resultados mais recentes foram
apresentados no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade deste EIA, as
empresas que recebem, tratam e dispõem os resíduos sólidos gerados pelas
atividades da PETROBRAS na Bacia de Santos é diverso. Não há, ainda, áreas
prioritárias para o tratamento e disposição final dos resíduos. Nesse sentido,
infere-se que para o Projeto Etapa 3, por mais que as áreas portuárias do Rio de
Janeiro e Niterói se destaquem para o recebimento de resíduos sólidos, o
tratamento e disposição dos resíduos sólidos tem abrangência suprarregional.
Também de acordo com dados do PCP 2014, o total anual de resíduos
sólidos gerados na Bacia de Santos foi de 3.194 toneladas, sendo 1260 toneladas
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de resíduos Classe I – Perigosos, 1831 toneladas de resíduos classe IIB – Inertes
e o restante, 102 toneladas, resíduos Classe IIA – Não inertes.
No diagnóstico de Infraestrutura Social (item II.5.3.16) foram identificados
os municípios onde há empresas responsáveis pelo tratamento ou disposição final
dos resíduos das atividades da Bacia de Santos, além da capacidade (quando
disponível a informação) e os tipos de tratamento presentes.
Os dados apontam que empresas como a Transportadora Arósio LTDA, em
Duque de Caxias-RJ, que realiza atividade de transporte terrestre de resíduos
perigosos e não-perigosos, possui uma capacidade instalada de 600 t\dia e o
processamento registrado para o segmento de óleo e gás é de 120 t\dia. Outras
empresas, como a CTR Nova Iguaçu, apesar de não divulgar informações a
respeito da capacidade destinada aos resíduos de empresas de óleo e gás,
possui uma capacidade de três a quatro mil toneladas de resíduos sólidos por dia.
O total esperado de geração de resíduos sólidos durante o cenário de pico da
Bacia de Santos, de acordo com o capítulo II.2 – Caracterização da Atividade,
totaliza

quase 12.000 toneladas por ano, sendo mais de 7.600 toneladas de

resíduos Classe I - perigosos.A geração esperada correspondente ao Projeto
Etapa 3, no cenário de pico considerado, é de cerca de 45% do total esperado.
Com base nos dados da caracterização do empreendimento e das empresas
responsáveis pelo tratamento de resíduos é possível afirmar que as empresas
diagnosticadas possuem capacidade de tratamento e disposição de resíduos
bastante superior ao volume estimado para o incremento da geração do
empreendimento. Somado a isso, a carga de resíduos sólidos é diluída, uma vez
que há muitas empresas brasileiras aptas para o tratamento e disposição final.
Dessa maneira, acredita-se que não deverá ocorrer pressões significativas sobre
a infraestrutura pública e particular de áreas de disposição de resíduos sólidos em
decorrência das atividades do Projeto Etapa 3.
Nesse contexto, na fase de operação, este impacto pode ser classificado
como efetivo, negativo, contínuo e direto por gerar um aumento na quantidade
de resíduos a serem tratados ou dispostos durante toda a fase de operação. É
também suprarregional, imediato, irreversível, de longa duração, pois a fase
de operação possui mais de 30 anos, o que o leva a ser permanente. Indica-se
que esse impacto é indutor do impacto Aumento no tráfego rodoviário. É também

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
624/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

cumulativo com empreendimentos geradores de resíduos sólidos que competem
pela infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
Como o destino final desses resíduos será em aterros ou por empresas
particulares, sem sobrecarga no serviço público identificou-se a magnitude deste
impacto como baixa. Assim a importância resultante da classificação dos
atributos é média.
O Quadro II.6.1.5.1.3-10 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-10 – Classificação do Impacto Aumento da pressão sobre a
infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos
sólidos.
Impacto O41

Aumento da pressão sobre a
infraestrutura de tratamento e
disposição final de resíduos
sólidos

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
O gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos do PPSBS é de
responsabilidade compartilhada – de forma que nos FPSOs e embarcações de
apoio a segregação e acondicionamento adequado são ações fundamentais para
a correta destinação final. A descontaminação, reuso e reciclagem devem ser
priorizados em relação a disposição em aterros. A partir do controle do
gerenciamento de resíduos, é possível garantir a rastreabilidade dos resíduos
sólidos e estabelecer metas para redução da geração de resíduos sólidos.
O Quadro II.6.1.5.1.3-11 qualifica a eficácia da medida.
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Quadro II.6.1.5.1.3-11 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto Aumento
da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e disposição
final dos resíduos sólidos.
Impacto O41

Pressão sobre a
infraestrututra de
disposição final de
resíduos sólidos

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Mitigadora/
preventiva

Controle para rastreabilidade
dos resíduos sólidos;
segregação e
acondicionamento;
priorização de
descontaminação, reuso e
reciclagem

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Dados quantitativos de resíduos gerados por embarcação e FPSO, de acordo
com a classificação dos resíduos e comparação com os anos anteriores.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Não existem indicadores associados.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
•

Lei n° 12.305/10

•

Decreto n° 7.404/10

•

Resolução CONAMA n° 316/2002,

•

Resolução n° 362/2005,

•

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/11

O42 – Re d u ç ã o d a á re a d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental
Presença dos FPSOs
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Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Baixa Sensibilidade
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Esse aspecto ambiental congrega a presença do FPSO e Equipamentos
Submarinos. Considerando o descritivo das instalações e atividades dos FPSOs,
diversas estruturas e equipamentos serão implantados e permanecerão por
tempo variável sobre o substrato marinho: linhas de produção, de injeção de água
e gás, de serviço, umbilicais de controle, manifolds e gasodutos de exportação,
porém, considera-se que apenas a presença do FPSO interfira no fator ambiental,
uma vez que as estruturas submarinas não impedem a atuação da pesca
industrial.
A partir da chegada dos FPSOs nas suas locações são estabelecidas, por
determinação legal, áreas de exclusão de pesca e navegação no entorno de cada
navio plataforma. Estas áreas são definidas no raio de 500 m no entorno destes
navios.
De acordo com os mapas apresentados subitem II.5.3.10 que traz a área de
pesca total da frota fluminense e por modalidade em São Paulo e Santa Catarina
no âmbito do Programa de Caracterização Socioeconômica da Pesca e
Aquicultura – PCSPA, há sobreposição das áreas de produção com a atividade de
pesca industrial para as frotas dos municípios de Cabo Frio, Niterói, São Gonçalo,
Angra dos Reis e Paraty no estado do Rio de Janeiro, Santos no estado de São
Paulo, Navegantes, Itajaí e Porto Belo em Santa Catarina.
Porém, apesar de ter sido identificada possível interferência decorrente do
estabelecimento legal da área de exclusão, a região de atuação da pesca
industrial é extremamente ampla pelo fato de apresentar grande autonomia de
deslocamento e equipamentos que permitem a localização de cardumes,
características estas que reduzem significativamente tal interferência.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Infere-se, conforme anteriormente descrito, que a interferência com essa
atividade não se dará de forma mais relevante em decorrência especificamente
do estabelecimento legal das áreas de exclusão de pesca e navegação em
consequência da execução do Projeto Etapa 3.
Com base nas informações apresentadas, considera-se que a área total de
exclusão estabelecida em função do empreendimento é insignificante perante a
área disponível para atuação da pesca industrial, devendo-se considerar que esta
atividade transcende a região da Bacia de Santos.
Mesmo considerando que o estabelecimento legal de área de exclusão ser
insignificante perante a área possível de atuação da Pesca Industrial, alguns
armadores de pesca alegam que a criação destas áreas prejudica a captura do
pescado, argumentam que os cardumes, principalmente das espécies conhecidas
como “peixes de passagem” (dourado, cavala, atuns e afins), são atraídos para
junto das plataformas onde ficam impedidos de pescar em função da existência
da área de exclusão.
Para discutir esta polêmica é Importante destacar que a disposição das
estruturas submarinas abaixo dos FPSOs não permitem uma fixação significativa
de organismos que venham a estabelecer a composição de uma relação
alimentar que atraia definitivamente espécies que são explotadas nas regiões
oceânicas.
Estas espécies são pelágicas e são atraídas para esta área pela oferta de
abrigo e alimento (descarte de efluentes), porém, no momento seguinte,
continuam seu deslocamento natural deixando a área de exclusão onde podem
ser capturadas.
Ainda, os recursos pescados em águas profundas não possuem uma
espacialização tão definida. Diante da característica de alta mobilidade e
autonomia das embarcações pesqueiras que atuam nestes locais, as frotas tem
maior facilidade para se deslocarem para outras áreas e procurarem por outros
cardumes.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira industrial foi
classificado como de baixa sensibilidade.
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Trata-se de um impacto cumulativo com a Interferência na atividade
pesqueira Industrial pelo trânsito das embarcações de apoio e também com os
impactos potenciais Colisões com Embarcações de Pesca Industrial, Perda ou
Dano aos Petrechos de Pesca Industrial, Interferência na Atividade Pesqueira
Industrial pelo Vazamento de Óleo no Mar, além dos impactos já evidenciados em
função de atividades semelhantes, sobretudo Etapa 1 e 2 do Polo Pré-Sal,
incidindo sobre fatores ambientais que competem pelos mesmos recursos e
espaço. Apresenta sinergia com o impacto Aumento no tráfego marítimo pelo
trânsito de embarcações de apoio, pois as áreas de pesca industrial são
reduzidas em função de um maior adensamento na rota das embarcações.
Esse impacto foi considerado de natureza negativa, por estabelecer uma
área onde não é permitida a pesca; Foi classificado como efetivo, forma de
incidência como direta por estar diretamente vinculado ao aspecto ambiental
gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado imediato, pois os
efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é regional, pois a interferência com a pesca
industrial ocorre em mais de um município.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar aproximadamente 34 anos.
Trata-se de um impacto permanente considerando a longa duração.
O impacto foi considerado reversível, uma vez que ao cessar as viagens das
embarcações de apoio, é possível que o fator ambiental afetado retorne a
condição semelhante àquela que apresentava antes da incidência do impacto.
O impacto ocorrerá com uma frequência contínua durante todas as fases do
empreendimento.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que a área de
exclusão de pesca é relativamente insignificante quando comparada com a área
possível de atuação da pesca industrial.
Por ter sido classificada como de sensibilidade baixa e de magnitude
baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.1.3-12 apresenta a classificação do impacto Redução da
área de pesca industrial.
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Quadro II.6.1.5.1.3-12 – Classificação do impacto Redução da área de pesca industrial.
Impacto O42

Redução da área de pesca
industrial

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Divulgar o resultado do monitoramento da atividade pesqueira e da avaliação
das interferências e das interações dos empreendimentos de exploração e
produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos, bem como a
legislação aplicada às áreas de exlcusão de navegação e pesca.
O Quadro II.6.1.5.1.3-13 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.
Quadro II.6.1.5.1.3-13 – Grau de eficácia da medida para o impacto Redução da área
de pesca industrial.
Impacto O42

Tipologia de
medida

Descrição

Redução da área de
pesca industrial

Mitigadora
preventiva

divulgação digital dos
resultados dos monitoramentos
da atividade pesqueira e do
tráfego de embarcação de
apoio

Grau de eficácia da
medida

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Relação entre as áreas de exclusão de pesca dos empreendimentos e área
disponível para a pesca industrial
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 e revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Federal nº 4.810/03
• Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93

O43 – Au m e n to n o trá fe g o a é re o
Aspecto ambiental:
Demanda de tráfego aéreo
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de Transporte – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A atividade de movimentação de pessoas, insumos e equipamentos para as
áreas do Projeto se dá também através do tráfego aéreo e, desse modo, a
instalação e operação das atividades do Projeto Etapa 3 exercerá alguma pressão
sobre as estruturas e rotas existentes.
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Descrição do Impacto Ambiental:
As rotas do Projeto Etapa 3 irão operar entre três bases aeroportuárias e a
região das atividades, em distância mínima de 170 km da costa do litoral dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
As bases de apoio aéreo a serem utilizadas para o transporte de pessoal
alocado na atividade são os aeroportos de Cabo Frio (RJ), Jacarepagua, no
município do Rio de Janeiro (RJ) e Itanhaém (SP). O capítulo II.2 traz a demanda
incremental de voos entre os anos de 2018 e 2022 para o Projeto Etapa 3. O
último ano traz o incremento de 3.111 voos distribuídos ao longo do período
previsto e das bases de apoio citadas.
Entende-se que a possibilidade de incremento no tráfego aéreo nessas
unidades é pequena, já prevista nos estudos ambientais que licenciaram os
referidos aeroportos e considerado no planejamento para ampliação das
estruturas necessárias. A localização das bases de apoio aéreo próximas a costa
minimiza a interferência sobre as rotas de helicóptero civíl e comercial que
operam majoritariamente em áreas urbanas. Ainda assim, espera-se um aumento
da pressão sobre as atividades de pouso e decolagem nos referidos aeroportos.
No entanto, não foram identificadas UCs que possam ser impactadas.
Esse impacto é negativo, classificado como efetivo, pois decorre das ações
normais do empreendimento e cumulativo com as atividades trânsito de
aeronaves realizadas na Bacia de Santos que incidem sobre o mesmo fator
ambiental.
.A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de pessoas, insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do
Projeto Etapa 3.
O tempo de incidência foi considerado imediato, para as duas fases
(instalação e operação), pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental.
A Abrangência espacial é regional considerando que a demanda por
transporte aéreo de pessoas, máquinas, insumos e equipamentos ocorrerá em
três municípios distantes entre si.
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A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar mais de 30 anos, portanto, tratando-se de um impacto permanente.
É reversível, uma vez que o empreendimento deixe de demandar por vôos, o
impacto deixará de existir.
A frequência será contínua, uma vez que a demanda/aquisição de bens e
serviços ocorrerá de forma regular.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Assim, a importância é
classificada como média. O Quadro II.6.1.5.1.3-14 apresenta a classificação
desse impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-14 – Classificação do impacto de aumento no tráfego aéreo.
Impacto O43

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Aumento no tráfego aéreo

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Propõe-se

a

otimização

do

planejamento

do

número

de

viagens,

concentrando um maior número de indivíduos numa mesma viagem do
helicóptero. Todavia, ressalta-se que a eficácia esperada é baixa, tendo em vista
que sua aplicação não é obrigatória. O Quadro II.6.1.5.1.3-15 qualifica a eficácia
da medida.
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Quadro II.6.1.5.1.3-15 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto Aumento
no tráfego rodoviário.
Impacto O43

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Aumento do
tráfego aéreo

Mitigadora/
preventiva

Otimização do planejamento do número de viagens

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Registro do número de viagens realizadas entre os aeroportos e as unidades
de produção.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação específica para o impacto,o que não prescinde a utilização
da legislação que rege o uso das estruturas aeroportuárias.

O44 – Au m e n to n o trá fe g o ro d o viá rio
Aspecto ambiental
Demanda/Aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de Transporte – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aumento do tráfego rodoviário (de máquinas, equipamentos, insumos,
resíduos e pessoas) no entorno e dentro dos municípios das bases de apoio
exercerá durante a fase de operação alguma pressão sobre as estruturas viárias
existentes. A interferência no tráfego rodoviário pode se manifestar como
incremento do trânsito local e alteração da fluidez da via.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Para as atividades do Projeto Etapa 3 serão necessárias a utilização de
transporte rodoviário para transporte de máquinas, equipamentos, insumos e
resíduos entre as bases de apoio e a região das atividades.
Destaca-se que na Área de Estudo, as condições de conservação e
capacidade de absorção de tráfego são variadas. A região que deve absorver os
principais fluxos rodoviários originados pelo empreendimento é a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo Niterói e a capital fluminense, em
função da localização das bases de apoio marítimo. Trata-se de uma região
adensada do ponto de vista populacional, com diversos polos geradores de
tráfego, onde a mobilidade e a fluidez viária já se encontram comprometidas pela
saturação de algumas das principais vias, sobretudo nos períodos de pico de
trânsito.
Estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte – CNT
apresenta uma avaliação dos acessos rodoviários aos portos integrantes da área
de estudo, conforme Tabela II.6.1.5.1.3-1.

Tabela II.6.1.5.1.3-1 – Classificação das rodovias que dão acesso aos portos públicos
marítimos.
Porto
Marítimo

Classificação
Geral

Geometria

Pavimento

Sinalização

BR-116

Bom

Regular

Ótimo

Bom

BR-040

Regular

Ruim

Bom

Bom

BR-101

Bom

Regular

Bom

Bom

Rodovias

Niterói

Rio de Janeiro

RJ-104

Regular

Regular

Ruim

Regular

BR-116

Bom

Regular

Ótimo

Bom

BR-040

Bom

Regular

Bom

Bom

BR-101

Bom

Regular

Bom

Bom

Fonte: (CNT, 2015).

Observa-se que as bases portuárias que serão utilizadas apresentaram
condições de acesso variando entre ótimo e ruim, mas predominando a condição
boa.
O fator infraestrutura de transporte para este impacto foi considerado de
média sensibilidade.
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Esse impacto é negativo e classificado como efetivo, pois decorre das ações
normais do empreendimento. É classificado como cumulativo pois se relaciona
com os impactos semelhantes dos empreendimentos que incidem sobre a
infraestrutura de transporte no mesmo espaço, além de ser induzido pelo
impacto de Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura de Tratamento e
Disposição Final de Resíduos.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do Projeto
Etapa 3.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental Demanda/Aquisição de
bens e serviços.
A abrangência espacial é suprarregional considerando que a demanda por
transporte de insumo ocorrerá em diversos municípios.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar mais de 30 anos, tratando-se portanto de um impacto permanente.
É reversível, ao passo que a pressão é feita durante o transporte e sem este,
essa deixa de existir imediatamente.
A frequência será contínua, uma vez que a demanda/aquisição de bens e
serviços ocorrerá de forma regular.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa para a fase de operação,
porque o aumento no tráfego rodoviário decorrente do transporte de bens e
serviços do Projeto Etapa 3 não é significativo diante do tráfego global existente.
Assim, a importância é classificada como média, uma vez que o fator
Infraestrutura de Transporte possui sensibilidade média. O Quadro II.6.1.5.1.3-16
apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.3-16 – Classificação do impacto aumento do tráfego rodoviário.
Impacto O44

Aumento do tráfego
rodoviário.

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Por ser um impacto induzido pelo Aumento da pressão sobre a infraestrutura
de tratamento e disposição final de resíduos, é importante aplicar as metas para
redução da geração de resíduos das atividades de operação, que influenciará no
número de viagens necessárias para transporte de resíduos.
Considerando a recente aplicação das metas na Bacia de Santos, a medida
associada tem eficácia baixa.
O Quadro II.6.1.5.1.3-17 qualifica a eficácia da medida.

Quadro II.6.1.5.1.3-17 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto Aumento
do tráfego rodoviário.
Impacto O44

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Aumento do
tráfego
rodoviário

Mitigadora/
preventiva

Aplicação de metas para redução da geração de
resíduos das atividades de operação

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Não há parâmetros e/ou indicadores associados à esse impacto.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Utilização da legislação que rege o uso das estruturas rodoviárias, sobretudo
o Transporte Rodoviário de Cargas, regido pela Lei n° 11.442 - de 05/01/2007.
Destaca-se o desenvolvimento do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro,
rodovia que interliga as diversas vias expressas de entrada e saída da região
metropolitana, facilitando o fluxo do trânsito normal e permitindo acesso expresso
entre a Baía de Sepetiba e o polo petroquímico do COMPERJ.

O45 – Au m e n to n o trá fe g o m a rítim o p e lo trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s d e
a p o io
Aspecto ambiental:
Trânsito de Embarcações de Apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade de Navegação – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O trânsito de embarcações de apoio durante as atividades do Projeto Etapa 3
exercerá alguma pressão sobre as estruturas e rotas de navegação existentes,
representando um conflito do espaço marítimo.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para a operação do Projeto Etapa 3 será necessário realizar o transporte
marítimo de máquinas, insumos e equipamentos entre as bases de apoio
portuárias ao PPSBS. Como já descrito, as bases estão localizadas na Baía de
Guanabara, nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro.
Mesmo considerando que o deslocamento das embarcações de apoio
ocorrerá em áreas já consolidadas para o trânsito de embarcações, o aumento do
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fluxo tende a intensificar os problemas já existentes de conflito de uso. Espera-se
que o impacto se manifeste sobre as rotas que operam na baía e seu entorno,
configurando uma indução sobre as atividades correlacionadas como a pesca e o
turismo.
Considera-se que a quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio
para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena, principalmente quando
considerados a área portuária que será utilizada pelo Projeto Etapa 3, em função
de estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de
embarcações para os mais diversos usos, inclusive de apoio à exploração e
produção de petróleo e gás natural.
Para exemplificar a intensa atividade de navegação nesta localidade, uma
única linha de travessia marítima de passageiros na Baía de Guanabara entre Rio
de Janeiro e Niterói, realiza diariamente setenta e uma viagens de ida e volta. A
CCR Barcas, empresa concessionária que realiza estas travessias, opera quatro
linhas no interior da Baía de Guanabara.
Diante do exposto, considera-se que a intensificação dos problemas já
existentes de conflito de uso tem pouca significância, porém o impacto é
cumulativo com impactos cujo aspecto ambiental também o trânsito de
embarcações de apoio, sejam impactos discutidos no âmbito do Projeto Etapa 3
ou de atividades que fazem uso das áreas portuárias de Rio de Janeiro e Niteroí,
inclusive Etapa 1 e Etapa 2. No Meio Socioeconômico, é um impacto indutor dos
seguintes impactos: Interferência na atividade pesqueira artesanal, Interferência
na atividade pesqueira industrial e Interferência na atividade turística. É também
um impacto sinérgico, a medida que potencializa o impacto de Redução da área
de pesca industrial.
Esse impacto é negativo e classificado como efetivo, pois decorre das ações
normais do empreendimento.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
transporte de insumos e mercadorias é uma demanda decorrente do Projeto
Etapa 3. O tempo de incidência foi considerado imediato, para as duas fases
(instalação e operação), pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência dos
aspectos ambientais Demanda por mão de obra e Demanda/Aquisição de bens e
serviços.
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A abrangência espacial é regional considerando que o aumento no tráfego
marítimo interferirá nos municípios da Baía de Guanabara. A duração é
considerada longa, para a fase de operação, que deve durar mais de 30 anos,
sendo portanto permanente. É reversível, ao passo que a pressão é feita
durante o transporte e sem este, essa deixa de existir imediatamente.
A frequência será contínua, uma vez que o trânsito de embarcações de
apoio ocorrerá de forma regular durante todo o empreendimento. Considera-se
que pode haver a interferência indireta em Unidade de Conservação (UC)
marinha localizada próximo à rota das embarcações de apoio. Com a
sobreposição de atividades numa mesma área, há o risco de embarcações
desviarem as suas rotas e transitarem próximo ou no interior da UC e sua zona de
amortecimento.
A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação. A magnitude desse impacto foi considerada média. Assim,
considerando a baixa sensibilidade do fator Atividade de navegação, a
importância é classificada como média. O Quadro II.6.1.5.1.3-18 apresenta a
classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-18 – Classificação do impacto aumento no tráfego marítimo pelo
trânsito de embarcações de apoio.
Impacto O45

Aumento no tráfego
marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Indutor

Magnitude

Médio

Importância

Média
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Medidas Associadas:
Otimização das viagens das embarcações de apoio para atendimento às
unidades de produção.
A otimização significa economia de recursos para a PETROBRAS, no entanto
a companhia não possui controle total sobre o trânsito de embarcações de apoio,
dessa forma a eficácia é considerada baixa.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Monitoramento do tráfego de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Além das e Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica,
atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras, que integram a NORMAM nº
08/DPC, e

normas que regem o ordenamento do espaço aquaviário e à

segurança da navegação, NORMAM nº 11/DPC, sem prejuízo das obrigações do
interessado perante os demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em
questão.
Também a Lei nº 12.815/13. que rege a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários e a Lei 8.617/93 que dispõe sobre o mar territorial, a
zona contígua, a zona econômica e a plataforma continental brasileira.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 que revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Ferderal nº 4.810/03 Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93
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O46 – In te rfe rê n c ia n o u s o , o c u p a ç ã o e va lo r d o s o lo
Aspecto ambiental
Demanda/Aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Uso e Ocupação do Solo – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A instalação de empresas subsidiárias e terceirizadas decorrentes da
presença de grandes empreendimentos gera impacto sobre a dinâmica
econômica, com consequente crescimento e desenvolvimento econômico e com
geração indireta, por parte do empreendimento, de postos de trabalho. Isso
amplia o potencial de atratividade populacional da área e pode influenciar as
dinâmicas migratórias.
Além do afluxo migratório, a ampliação da estrutura de bens e serviços pode
se manifestar territorialmente, pressionando pela readequação de uso de áreas
urbanas anteriormente ocupadas para habitação, contribuindo, em outra
dimensão, para os processos afetos à espoliação urbana. Portanto, o afluxo
migratório e a readequação de uso do solo decorrentes desse aspecto ambiental
podem influenciar a expansão de áreas de ocupação desordenada e a pressão
sobre Unidades de Conservação.
Assume-se que esses efeitos são possíveis de se efetivar caso as políticas
públicas de controle e de ordenamento territorial não sejam capazes de absorver
ou mitigar o encadeamento dos processos descritos.
Descrição do Impacto Ambiental:
As novas demandas de uso e ocupação do solo, tanto pelo aumento da
população como pela alocação de novas atividades econômicas pode gerar
diversas

alterações

em
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empreendimento. Uma mesma atividade pode causar aumento da ocupação
irregular, valorização ou desvalorização imobiliária, interferência em unidades de
conservação, dependendo da alocação de novas atividades e do afluxo
populacional para a ocupação do espaço urbano.
Tal como apresentado no Diagnóstico, os efeitos da expansão de áreas de
ocupação desordenada podem ser diversos, entre os quais se destacam:
[...] a) retirada indiscriminada da vegetação; b) movimentações de
terra para cortes e aterros; c) alteração do regime natural de
escoamento e de infiltração de águas pluviais; e d) lançamento de
águas servidas e de lixo nas vertentes e drenagens. (IG-CEDEC,
2005)

Além disso, é preciso não perder de vista os efeitos que essa expansão
possui sobre a qualidade de vida local, já que expõe populações à situação de
vulnerabilidade social.
Nos estudos realizados no âmbito do processo de expansão da indústria de
petróleo e gás, do qual os empreendimentos aqui tratados fazem parte, é
frequente avaliar-se o impacto referente ao aumento da área de ocupação
desordenada do espaço como uma decorrência do empreendimento e de sua
capacidade de atração de população em busca de oportunidades.
Em outras palavras, presentes no Diagnóstico:
A expansão da indústria de petróleo e gás e suas consequências
na organização socioespacial do território brasileiro têm sido alvo
de preocupação. Dentre os temas recorrentes, situa-se a
ocupação desordenada nos municípios, motivada, muitas vezes,
pela crescente urbanização, especulação imobiliária e, no
contexto da expansão da indústria petrolífera, o surgimento de
novas áreas de atração de população. (subitem II.5.3.14, p.
90/196).

Contudo, os empreendimentos offshore, como o Projeto Etapa 3, mesmo de
grande porte, não proporcionam diretamente o mesmo grau de atração de
população, pois os postos de serviço diretos gerados por esse tipo de
empreendimento requerem um alto grau de especialização.
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A demanda por insumos e serviços que subsidiem as atividades que
compõem o projeto é geradora de impactos na dinâmica econômica, tendo como
consequência tanto o afluxo populacional, como a readequação de usos do solo
em diferentes porções do território da área de estudo, nomeadamente nos
municípios que servirão de base com infraestrutura de apoio ou que abrigarão
escritórios.
Assim, por um lado, verifica-se um baixo grau de atração da população
exercido diretamente pelo empreendimento. Mas, por outro, observa-se uma
tendência a ocorrência de intensificação de fluxos migratórios e de readequações
de uso do solo e especulação imobiliária como consequência indireta do
empreendimento. É importante destacar que o processo de ocupação da região
do litoral paulista, por exemplo, tem sido marcado pelo surgimento de
assentamentos precários e, algumas vezes irregulares que ocorreram na esteira
do processo de expansão urbano industrial.
Considerando apenas o empreendimento sob foco, a expansão de áreas de
ocupação desordenada e de intensificação da pressão sobre Unidades de
Conservação deve ocorrer: 1) caso um contingente elevado de pessoas seja
atraído para os municípios da área de influência em função das expectativas
geradas; 2) caso a readequação do uso do solo induza a ocorrência de processos
consistentes de espoliação urbana de população já instalada e/ou; 3) caso as
políticas públicas de ordenamento do uso e ocupação do solo sejam insuficientes
ou deficitárias para equacionar os problemas derivados do aumento populacional
e das readequações de uso.
Segundo o documento Diagnóstico Urbano Socioambiental e Programa de
Desenvolvimento sustentável em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte
do estado de São Paulo (PETROBRAS/Instituto Pólis, 2012) as atividades
relacionadas ao Pré-Sal, ao gerar expectativas em relação aos empregos e renda,
mediante as atividades e serviços relacionados às atividades da PETROBRAS
produziam, a efervescência no mercado imobiliário, aumentando muito a
especulação, o valor dos imóveis e pressionando o deslocamento da população
para regiões mais baratas, de forma precária e eventualmente irregulares.
Tais evidências foram particularmente observadas nas sedes operacionais e
logísticas da PETROBRAS na Bacia de Santos como as regiões da Baixada
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Santista, Costa Verde e Metropolitana do Rio de Janeiro, lugares onde o Pré-Sal
é uma realidade. No entanto, já houve uma estagnação do mercado imobiliário
em função da expectativa de desenvolvimento do PPSBS, não existindo mais a
tendência de valorização do solo.
No contexto do Projeto Etapa 3, destaca-se que, se porventura ocorrer um
aumento na ocupação irregular, esse se dará principalmente nos municípios onde
se localizam as bases de apoio marítima: Rio de Janeiro e Niterói. Isso em
decorrência do fato de que tais municípios podem vir a possuir algum poder de
atração da população em virtude da demanda/aquisição de bens e serviços.
Entretanto, não se descarta a possibilidade desse crescimento econômico
regional vir a atrair migração para municípios limítrofes, já que tais municípios
comumente abrigam população residente que realiza movimentos pendulares.
Mas não é possível asseverar que alguma parte dessa migração possa se instalar
diretamente em áreas de assentamentos precários ou que, enfim, seja um elo da
cadeia de causalidade que leva à expansão de áreas de ocupação desordenada e
de pressão sobre as zonas de amortecimento de Unidades de Conservação.
Avalia-se que o Projeto Etapa 3 deverá apenas reforçar, de forma sinérgica
com impactos de outros empreendimentos, estas alterações em curso. Entretanto,
como se trata de uma realidade conhecida dos municípios da área de influência, a
maior parte da especulação que se espera foi absorvida e consolidada em
momentos anteriores.
Por se tratar de impacto indireto e induzido, elencam-se como sendo os
impactos que o induzem: Geração de expectativa, Manutenção e geração de
emprego e renda, Dinamização da Economia pela demanda/aquisição de bens e
serviços e

Dinamização da economia pela demanda por mão de obra. Além

disso, é indutor do Aumento da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e
disposição final de resíduos sólidos e do Aumento da pressão sobre a
infraestrutura de serviços essenciais. É classificado como um impacto cumulativo
e sinérgico com os impactos que já ocorrem nas mesmas localidades e que
incidem sobre o uso, ocupação e valor do solo e unidades de conservação.
Esse impacto é negativo e efetivo. A forma de incidência foi classificada
como indireta, pois, como mencionado, decorre da geração de expectativas
resultante da demanda/aquisição de bens e serviços, podendo gerar tanto
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aumento do fluxo de migração como readequações de uso e ocupação do solo,
que por sua vez podem contribuir para a expansão de áreas de aglomerados
subnormais e para a pressão dessas áreas sobre Unidades de Conservação.
O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos se
manifestam quando do início da ocorrência do aspecto ambiental.
A abrangência espacial é regional, pois, caso venha a ocorrer, a expansão
de áreas de aglomerados subnormais, se dará em mais de um município, como
explicitado anteriormente.
A

duração

é

considerada

longa,

para

a

fase

de

operação

do

empreendimento, que deve durar cerca de 30 anos, sendo portanto permanente.
Foi classificado como irreversível, pois uma vez alterado o padrão de uso,
ocupação e valor do solo, não é possível retornar ao estado inicial. Como a
interferência no uso, ocupação e valor do solo acompanha as flutuações do
mercado, que oscilam, a frequência é considerada intermitente.
A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Para a fase de operação não é esperada uma alteração significativa nos
padrões de uso e ocupação do solo em decorrência do Projeto Etapa 3. A
demanda/aquisição de bens e serviços na fase de operação das unidades de
produção do Projeto Etapa 3 é ainda menor, pois são necessários para
manutenção dos sistemas operacionais ou fornecimento de alimentos, insumos,
materiais etc e coletas de resíduos, o que é evidenciado pelo menor número de
embarcações de apoio envolvidas e viagens previstas que na fase de instalação.
Nesse sentido, a magnitude desse impacto é baixa.
Como a sensibilidade do fator ambiental Uso e Ocupação do solo alta, este
impacto foi classificado como média importância.
O Quadro II.6.1.5.1.3-19 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.3-19 – Classificação do impacto Interferência no uso, ocupação e valor
do solo.
Impacto O46

Interferência no uso, ocupação
e valor do solo

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Intermitente

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Induzido, Cumulativo,
Sinérgico, Indutor

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Esse impacto não é mitigável, mas pode ser monitorado a partir da
observação das transformações sociais do território (área de influência).
O Quadro II.6.1.5.1.3-20 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto Interferência no uso, ocupação e valor do solo.

Quadro II.6.1.5.1.3-20 – Grau de eficácia da medida para o impacto Interferência no
uso, ocupação e valor do solo.
Impacto O46

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Interferência no uso,
ocupação e valor do solo

Monitoramento

Monitoramento das transformações sociais
do território

Baixo

Sugere-se também a participação do empreendedor em fóruns em
instituições públicas como Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação,
Comitês de Bacias e outros.
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento dos planos de gestão territorial e análise do valor venal de
terrenos e imóveis.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Os dispositivos legais diretamente relacionados ao impacto são: os Planos
Diretores Municipais, Planos de Gerenciamento Costeiro, Planos de Habitação
Municipais e os Planos de Manejo das Unidades de Conservação.

O47 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re in fra e s tru tu ra d e s e rviç o s e s s e n c ia is
Aspecto ambiental
Demanda por mão de obra
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de Serviços Essenciais – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aspecto ambiental demanda por mão de obra poderá atrair um afluxo
populacional, ocasionando um aumento demográfico e um possível aumento na
demanda por serviços essenciais (saúde e educação), com maior probabilidade
de ocorrência nos municípios que abrigam as bases de apoio. Indica-se que a
pressão também poderá vir a existir em decorrência do número de postos de
trabalho indiretosa serem criados pelo Projeto Etapa 3.
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Descrição do Impacto Ambiental:
A geração de oportunidades de emprego e renda amplia o potencial de
atratividade populacional do local, que é um dos fatores importantes no contexto
das dinâmicas populacionais migratórias. O afluxo populacional maior do que o
planejando pelas políticas públicas municipais também pode acarretar uma maior
pressão e perda de qualidade em todos os serviços essenciais oferecidos, como
saúde, segurança, educação. O diagnóstico oferece uma análise sobre a
cobertura desses serviços, já deficitários antes mesmo de qualquer tendência
provocada pelo empreendimento.
As atividades do Projeto Etapa 3 poderão contribuir para incremento da
demanda por esses serviços básicos com destaque para os de saúde,
acarretando possíveis prejuízos para o atendimento da população local,
sobretudo nos municípios onde se localizam as bases de apoio marítimo:Rio de
Janeiro e Niterói.
No caso dos empregos diretos a serem gerados durante a operação, será
utilizada a realocação de mão de obra já empregada, o impacto se concentra na
manutenção de emprego e renda. Pelas características e particularidades
técnicas das atividades do Projeto Etapa 3 e o grau de especialização necessário
ao desenvolvimento da atividade, estima-se que esses postos de trabalho não
absorvam mão de obra local. Cabe ressaltar que a realocação dos postos de
trabalho entre os empreendimentos não implica necessariamente na migração
dos trabalhadores e suas famílias para outra localidade.
Entretanto, cabe destacar o potencial do empreendimento de gerar um fluxo
migratório positivo a partir de outras regiões uma vez estabelecidas as novas
dinâmicas econômicas, ou até mesmo antes desse momento, nos municípios que
abrigam as bases de apoio. Pesa na decisão de migrar o efeito polarizador que os
municípios mais dinâmicos podem exercer sobre microrregiões periféricas à
centralidade econômica, na qual a taxa de desemprego é fator preponderante.
Diante de um cenário de redução da oferta de emprego na escala regional,
empreendimentos do porte do Projeto Etapa 3 são capazes de reestabelecer a
própria dinâmica interna de cada estado, determinando um cenário demográfico,
urbano, econômico e social com reflexos perceptíveis.
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O diagnóstico das condições de infraestrutura aponta, por exemplo, que tanto
os estados do Rio de Janeiro quanto São Paulo apresentam dados deficitários no
que se refere ao número de leitos de saúde disponíveis por habitante, segundo
recomendações da Organização Mundial de Saúde. Polarizam os serviços de
saúde na Área de Estudo os municípios de Macaé, Niterói, Rio de Janeiro,
Caraguatatuba e Santos.
Há que se considerar uma característica peculiar aos municípios turísticos da
Área de Estudo. Durante o verão, época de temporada do turismo, a infraestrutura
básica de serviços essenciais dos municípios com vocação turística, sobretudo
abastecimento, saneamento, transporte e saúde, sofre grande incremento da
demanda e pode ficar sobrecarregada. Situação já evidenciada em Angra dos
Reis, Paraty, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.
O presente impacto é induzido pela Manutenção e geração de emprego e
renda e pelo Aumentos da Pressão sobre a Infraestrutura de Tratamento e
Disposição Final de Resíduos Sólidos, além de ser cumulativo e sinérgico com
demais impactos de outros empreendimentos da mesma natureza que incidem
sobre a infraestrutura de serviços essenciais.
Frente ao exposto este impacto foi classificado como efetivo, negativo e
forma de incidência indireta. O tempo de incidência foi considerado imediato.
A abrangência espacial é regional, pois a pressão sobre a infraestrutura de
serviços essenciais deverá ocorrer em mais de um município da área de estudo,
como explicitado anteriormente.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar aproximadamente 34 anos, resultando em um impacto permanente.
É reversível enquanto durar as fases de implantação e operação. Contínuo
durante as duas fases (implantação e operação).
A magnitude desse impacto foi considerada baixa para as fases de instalação
e de operação. Assim, o impacto foi classificado como de importância média.
O Quadro II.6.1.5.1.3-21 apresenta a classificação do impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.3-21 – Classificação do Impacto Aumento da pressão sobre
infraestrutura de serviços essenciais.
Impacto O47

Aumento da Pressão sobre
infraestrutura de serviços
essenciais

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico,
Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Priorizar a contratação, quando possível de serviços e mão de obra local
ajudam a atenuar a pressão sobre serviços essenciais essenciais. O Quadro
II.6.1.5.1.3-22 qualifica a eficácia da medida.

Quadro II.6.1.5.1.3-22 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto Aumento
da pressão sobre infraestrutura de serviços essenciais
Impacto O47

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Aumento da
pressão sobre
infraestrutura
de serviços
essenciais

Mitigadora/
preventiva

Contratação de serviços e mão de obra locais.

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Identificação das cidades de origem dos contratados para tripulação dos
FPSOs
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Os dispositivos legais diretamente relacionados ao impacto são: os Planos
Diretores Municipais, Planos de Gerenciamento Costeiro e Planos de Habitação
Municipais.

O48 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e tu rís tic a p e lo trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s
d e a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Turística – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O ativo de atratividade turística dos municípios em tela será impactado pelo
aumento do trânsito de embarcações de apoio às atividades do Projeto Etapa 3.
O aumento do trânsito de embarcações de apoio, a dinâmica de circulação e
deslocamento das embarcações de apoio entre as bases de apoio e o local das
atividades tende a acarretar conflitos de uso do espaço marítimo. Este impacto
incide sobre o fator ambiental atividade turística, uma vez que altera a qualidade
da paisagem, já que gera poluição visual.
Descrição do Impacto Ambiental:
Os efeitos sobre o fator ambiental condicionados ao aspecto ambiental
Trânsito de Embarcações de Apoio será potencializado pelas atividades do
Projeto Etapa 3. Os dados de tráfego de embarcações apresentados para o
aspecto ambiental permitem afirmar que não haverá um incremento significativo
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no trânsito de embarcações, sobretudo considerando um quadro de intensa
movimentação de todo tipo de embarcação.
Entretanto, em sua dimensão concreta, tal aspecto ambiental pode vir a se
consubstanciar em perturbações nas atividades de lazer empreendidas por
pescadores artesanais no âmbito do turismo (transporte de turistas em suas
pequenas embarcações para as ilhas e praias localizadas no interior e entorno da
Baía de Guanabara). Rio de Janeiro e Niterói poderão sentir esse impacto.
Também, infere-se que ocorram reduções no turismo de lazer náutico por tornar o
local menos atraente para os turistas em decorrência, por exemplo, da alteração
da paisagem.
Considera-se que pode haver a interferência em Unidades de Conservação
(UCs), uma vez que a maior parte delas possui como objetivos o desenvolvimento
de atividade turística e representam importantes atrativos turísticos para as
regiões nas quais estão inseridas, como exemplo o Monumento Natural Ilha das
Cagarras. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma
elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Sobre a sua classificação, este impacto é efetivo e negativo.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
impacto, conforme descrito, é uma consequência do aumento de trânsito de
embarcações de apoio.O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os
efeitos se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais.
A abrangência espacial é regional considerando que os municípios que terão
interferência na atividade turística são Rio de Janeiro e Niterói.
Trata-se de um impacto sinérgico e cumulativo com os impactos da mesma
natureza que se manifestam sobre o mesmo espaço ou incidem sobre o fator
atividade turística, seja do Projeto Etapa 3 ou até mesmo de outros projetos, além
de induzido pelos impactos de Aumento do Tráfego Marítimo pelo trânsito das
embarcações de apoio.
A duração é considerada longa, para a fase de operação do Projeto Etapa 3,
que deve durar mais de 30 anos. Sendo assim, o impacto é permanente.
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É reversível, uma vez que com a diminuição do tráfego marítimo, a atividade
turística pode retomar às condições anteriores.
A frequência é considerada contínua, ocorrendo ao longo da fase de
operação.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que a
interferência na atividade turística é pouquíssimo alterada pelo incremento do
trânsito de embarcações de apoio em função do Projeto Etapa 3. Além disso, hoje
a Baía de Guanabara já se encontra bastante alterada e com conflitos conflitos
em decorrência da disputa de espaço e recursos.
Dessa forma, a importância é classificada como média. O Quadro
II.6.1.5.1.3-23 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-23 – Classificação do impacto – Interferência na atividade turística
pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto O48

Interferência na atividade
turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Induzido, Cumulativo, Sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Como é um impacto induzido pelo Aumento no tráfego marítimo, a medida
associada aplicável para redução do trânsito de embarcações de apoio vem ao
encontro da diminuição da interferência na atividade turística. Entretanto, como

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
654/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

exposto anteriormente, a eficácia dessa medida ainda é considerada baixa. O
Quadro II.6.1.5.1.3-24 qualifica a eficácia da medida.

Quadro II.6.1.5.1.3-24 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto
Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio.
Impacto O48

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Interferência na
atividade
turística pelo
trânsito de
embarcações
de apoio.

Mitigadora/
preventiva

Otimização das viagens das embarcações de apoio para
atendimento às unidades de produção

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do fluxo turístico
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
A Política Nacional de Turismo é estabelecida pela Lei 11.771/08,
consolidada pelo Plano Nacional de Turismo e demais planos regionais.

O49 – Au m e n to d o c o n h e c im e n to té c n ic o c ie n tífic o
Aspecto ambiental:
Desenvolvimento técnico-científico
Fator ambiental relacionado:
Conhecimento Técnico Científico – sensibilidade alta
Como o aspecto ambiental interfere no fator ambiental:
O volume de negócios gerado pelo pré-sal impulsiona o desenvolvimento de
toda a cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, capacitação profissional e
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maiores oportunidades para a indústria. Através da política de conteúdo local, a
demanda de navios, plataformas, sondas e tudo que envolve a exploração e
produção na área do pré-sal se dá através do aproveitamento da capacidade
competitiva da indústria nacional de bens e serviços. Com isso, unidades de
produção de grandes fornecedores de bens e serviços se instalam no Brasil e
encontram espaço para gerar tecnologia junto com os centros de pesquisa
especializados. Espera-se que a busca contínua por recursos tecnológicos
necessários ao desenvolvimento do projeto ofereça um largo avanço ao
conhecimento técnico científico acumulado.
Descrição do impacto ambiental:
A exploração do pré-sal abre perspectivas para o desenvolvimento da cadeia
de petróleo e gás brasileira. Para concretizar a atividade é necessária uma gama
de equipamentos e serviços, além da tecnologia, o que leva as indústrias a se
organizarem, realizarem investimentos e capacitarem mão de obra.
Cada uma das fases do empreendimento demanda a capacitação e ocupação
de profissionais nas áreas de geologia, geofísica, engenharia submarina,
engenharia de poços, especialistas em meio ambiente, engenheiros de
equipamentos, engenheiros navais, entre outros. Estes profissionais são
responsáveis pelo desenvolvimento de estudos de ponta para a atividade de
exploração, atuando na caracterização de rochas reservatório, em estudos das
bacias sedimentares, no suporte à seleção de prospectos exploratórios através do
emprego das últimas tendências globais em processamento sísmico, pesquisa de
novos materiais para utilização num ambiente de fluidos com maior corrosividade;
o desenvolvimento de novas configurações do sistema de coleta submarino
(risers, bóias de subsuperfície, equipamentos submarinos), incluindo os métodos
de instalação em áreas com condições ambientais severas, além das tecnologias
para a garantia de escoamento desses fluidos com alto teor de gases
contaminantes. São inúmeras as frentes tecnológicas abarcadas.
Essa cadeia produtiva deve estar apta a atender a demanda dentro do Brasil,
representada pela PETROBRAS e outras empresas participantes dos consórcios,
mas igualmente possibilitando a exportação de soluções tecnológicas, insumos e
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serviços para atender empresas em atividade no exterior, abrindo a possibilidade
de o país se destacar também como exportador nessas áreas.
A PETROBRAS já acumula experiência técnica na exploração e produção de
petróleo em águas profundas e ultraprofundas, permitindo alcançar uma produção
elevada nos campos do pré-sal em um intervalo de tempo inferior a outras
importantes áreas de produção marítimas no mundo.
A partir de sua experiência, a PETROBRAS superou alguns dos desafios
tecnológicos no pré-sal como: sísmica de alta resolução com maior sucesso
exploratório, modelagem geológica e numérica com melhor previsão do
comportamento da produção, seleção de novos materiais, qualificação de novos
sistemas para coleta da produção e separação do dióxido de carbono (CO2) do
gás natural em águas profundas e reinjeção, o que reduz as emissões
atmosféricas.
Essas pesquisas também podem estar associadas à pesquisa de
nanotecnologia em que se trabalha com a estrutura molecular dos materiais para
obter matérias que não são possíveis de se obter pela tecnologia convencional.
A criação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRAS
(CENPES) constitui-se como um dos grandes alicerces das conquistas nessa
área de exploração e produção de petróleo em águas profundas, gerando
soluções como o uso de ancoragem com cabo sintético de poliéster para sistemas
flutuantes de produção com armazenamento, o desenvolvimento de árvore de
natal molhada para 1.000 m de lâmina d’água, de aço em catenária livre, entre
outros (NISHIMOTO, 2012).
A

comunidade

acadêmica

participa

ativamente

do

processo

de

desenvolvimento tecnológico, assim a formação de massa crítica científica e
tecnológica, produzindo conhecimentos necessários nas área relacionadas é o
principal impacto esperado.
Este impacto foi classificado como efetivo, positivo, pois contribui para o
fortalecimento e a visibilidade das tecnologias desenvolvidas no campo da
indústria do petróleo e gás.
Trata-se de um impacto induzido pela geração de expectativa que a
comunidade profissional deposita no avanço da inovação tecnológica e indutor
da Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra e o de
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aquisição de bens e serviços. É também um impacto cumulativo e sinérgico
com as tecnologias aplicadas nas atividades similares do Polo Pré-Sal.
A forma de incidência foi classificada como direta e indireta, pois decorre de
ação

do

empreendimento

e

de

ações

indiretas

desencadeadas

pelo

empreendimento. O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos
se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais identificados na
fase de instalação.
A abrangência espacial é suprarregional, pois o desenvolvimento do
conheciento deverá ocorrer em escala nacional.
A duração é considerada longa e permanente.
É irreversível, pois uma vez que alterado o nível de conhecimento técnico a
condição anterior não se reverte. A frequência é contínua.
A magnitude desse impacto é considerada baixa na fase de operação e
assim resultando em uma importância média.
O Quadro II.6.1.5.1.3-25 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.3-25 – Aumento do conhecimento técnico-científico.
Impacto O49

Aumento do conhecimento técnicocientífico

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto/Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Impacto em UC

Contínuo
Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Cumulatividade

Medidas associadas:
Para potencializar o acesso ao conhecimento produzido propõe-se a
divulgação os conhecimentos adquiridos e dados compilados por meio eletrônico.
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Essas medidas são potencializadoras e tem grau de eficácia médio. O
Quadro II.6.1.5.1.3-26 apresenta o grau de eficácia da medida proposta.

Quadro II.6.1.5.1.3-26 – Grau de eficácia da medida para o impacto Aumento do
conhecimento técnico-científico.
Impacto O49

Tipologia de
medida

Descrição da(s) medida(s)

Grau de eficácia
da medida

Aumento do
conhecimento
técnico-científico

Potencializadora

divulgação dos conhecimentos
adquiridos e dados compilados por
meio eletrônico

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os indicadores são basicamente os resultados acadêmicos que podem ser
medidos através de
• Publicação de trabalhos acadêmicos;
• Participação em congressos, seminários entre outros eventos técnicos
científicos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.
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O50 – Alte ra ç ã o d a d in â m ic a e c o n ô m ic a p e la d e m a n d a p o r m ã o d e o b ra
Aspecto ambiental
Demanda por mão de obra
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O presente impacto diz respeito à contratação de serviços terceirizados,
vinculados direta ou indiretamente à cadeia produtiva do setor de petróleo.Uma
vez que ocorre incremento de recursos financeiros circulantes na economia local,
há o incremento do consumo e consequentemente o aumento do número de
postos de trabalho disponibilizados.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento da demanda por
bens e serviços, incluindo a aquisição de equipamentos e insumos com valor
agregado elevado, além de serviços de suporte a produção, desta forma
contribuindo para o aumento do capital circulante na economia local. O que,
conforme elucidado anteriormente, possibilita a geração e manutenção de postos
de trabalho indiretos e, provavelmente, aquecerá o mercado de trabalho e de
consumo e a economia em geral, podendo inclusive mudar o atual perfil produtivo.
A demanda para aquisição de insumos e serviços, bem como a contratação
de mão de obra tenderá a mobilizar segmentos da economia e dinamizar o
mercado de trabalho local e regional, atraindo novas empresas para se instalarem
na região. Com isso, pode-se inferir que acontecerão alterações no atual padrão
econômico de alguns municípios, com especial destaque para os municípios onde
se localizam as bases de apoio marítimo: Rio de Janeiro e Niterói.
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Com relação aos serviços não diretamente vinculados ao setor petrolífero,
porém demandados como apoio e suporte às atividades do setor, estes serviços
deverão ser contratados, preferencialmente, nos municípios da área de estudo,
mais especificamente, nos municípios onde o empreendimento se fará mais
notável, como é o caso daqueles que abrigarão as bases de apoio.
É importante ressaltar que a dinamização econômica incide de formas
distintas nos diferentes grupos sociais e econômicos, ou seja, as consequências
socioambientais da dinamização econômica não são inteiramente positivas nem
para o meio ambiente nem para todos os grupos populacionais, induzindo
impactos negativos a depender da forma com que os recursos são apropriados.O
impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação à sua natureza, tanto
positivo quanto negativo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes
grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante as ocorrências dos
aspectos ambientais. Apresenta cumulatividade e sinergia com os imoactos
sobre a economia regional proporcionados por atividades da mesma natureza e é
indutor da Manutenção e Geração de Emprego e Rendae da Interferência no uso
e ocupação do Solo .Contribui ainda para o aumento das receitas públicas.
A abrangência espacial é regional, pois a dinamização da economia local e
regional

deverá

ocorrer

em

mais

de

um

município,

como

explicitado

anteriormente.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar aproximadamente 34 anos, resultando em um impacto permanente.
É irreversível uma vez que dinamizada a economia essa não retornará a
condição anterior.
Contínuo, pois a dinamização deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, pois essa dinamização
como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos consideráveis.
Assim, o impacto foi classificado como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.3-27 apresenta a classificação do impacto Dinamização
da economia.
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Quadro II.6.1.5.1.3-27 – Classificação do impacto Alteração da dinâmica econômica pela
demanda por mão de obra.
Impacto O50

Alteração da dinâmica
econômica pela demanda por
mão de obra

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo/ Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Sugere-se o monitoramento das transformações socioeconômicas do
território (área de influência), que por ora possui baixo grau de eficácia. O Quadro
II.6.1.5.1.3-28 apresenta o grau de eficácia da medida para o impacto Alteração
da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra.

Quadro II.6.1.5.1.3-28 – Grau de eficácia da medida para o impacto Alteração da
dinâmica econômica pela demanda por mão de obra.
Impacto O50

Tipologia de medida

Descrição

Grau de eficácia
da medida

Alteração da
dinâmica
econômica
pela demanda
por mão de
obra

Monitoramento

Monitoramento das transformações
socioeconômicas do território

Baixo
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Análise da variação da população economicamente ativa.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.

O51 – Alte ra ç ã o d a d in â m ic a e c o n ô m ic a p e la d e m a n d a /a q u is iç ã o d e
b e n s e s e rviç o s
Aspecto ambiental:
Demanda/Aquisição de bens e serviços
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
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Como os aspecto interfere no fator ambiental:
Com a aquisição de insumos de produção, tais como peças, equipamentos
diversos, produtos químicos, alimentos e contratação de serviços terceirizados,
vinculados direta ou indiretamente à cadeia produtiva do setor de petróleo, ocorre
o incremento de recursos financeiros circulantes na economia local, propiciando
desta forma a dinamização da economia.
Este fator também pode ser afetado de forma cumulativa se considerado
incremento no fluxo populacional e na receita pública por meio de pagamentos de
compensação (royalties) e de tributos. Essas interações poderão gerar, de forma
indireta, uma maior capacidade pública de investimento em infraestrutura,
contribuindo para a dinamização da economia local e regional e possível geração
de postos de serviço.
Descrição do Impacto Ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento da demanda por
bens e serviços, incluindo a aquisição de equipamentos e insumos com valor
agregado elevado, além de serviços de suporte a produção, desta forma
contribuindo para o aumento do capital circulante na economia local.
A demanda para aquisição de insumos e serviços tenderá a mobilizar
segmentos da economia e dinamizar o mercado de trabalho local e regional,
atraindo novas empresas para se instalarem na região. Com isso, pode-se inferir
que acontecerão alterações no atual padrão econômico de alguns municípios,
com especial destaque para os municípios onde se localizam as bases de apoio
marítimo do Projeto Etapa 3, a saber: Rio de Janeiro e Niterói.
Com relação aos serviços não diretamente vinculados ao setor petrolífero,
porém demandados como apoio e suporte às atividades do setor, estes serviços
deverão ser contratados, preferencialmente, nos municípios da área de estudo,
mais especificamente, nos municípios onde o empreendimento se fará mais
notável, como é o caso daqueles que abrigarão as bases de apoio.
Os serviços de suporte à atividade, previamente identificados, são: disposição
final de resíduos sólidos; fornecimento de alimentos; fardamento; equipamentos
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de segurança do trabalho e de proteção individual; manutenção elétrica,
eletrônica e mecânica; análises laboratoriais diversas; hospedagem, alimentação,
dentre outros.
Nesse contexto, espera-se, também, que ocorra incremento nos recursos
provenientes de uma maior arrecadação tributária.
Contudo, é importante ressaltar que a dinamização econômica incide de
formas distintas nos diferentes grupos sociais e econômicos, ou seja, as
consequências socioambientais da dinamização econômica não são inteiramente
positivas nem para o meio ambiente nem para todos os grupos populacionais,
induzindo impactos negativos a depender da forma com que os recursos são
apropriados.
O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza, tanto
positivo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante as ocorrências dos
aspectos ambientais. O aspecto demanda/aquisição de bens e serviços é um
potencial indutor de manutenção e criação de emprego e renda, tanto por meio da
dinamização econômica, causada pelo setor, como pelo efeito renda, causada
pela ampliação da massa salarial nos municípios. Apresenta, portanto,
cumulatividade e sinergia com os impactos sobre a economia regional
proporcionados por atividades da mesma natureza e é indutor da Manutenção e
/ou Geração de Emprego e Renda, da Interferência no uso, ocupação e valor do
Solo. Por sua vez, a geração de novos postos de trabalho indiretos e o aumento
da renda, bem como o Aumento do Conhecimento Técnico Científico induzem da
mesma forma a dinamização da economia, em um ciclo virtuoso da circulação de
receitas.
A abrangência espacial é regional, pois a dinamização da economia local e
regional

deverá

ocorrer

em

mais

de

um

município,

como

explicitado

anteriormente.
A

duração

foi

considerada

longa,

para

a

fase

de

operação

do

empreendimento. A permanência do impacto será permanente.
É irreversível uma vez que dinamizada a economia essa não retornará a
condição anterior.
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Contínuo, pois a dinamização deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, pois essa dinamização
como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos consideráveis.
Assim, o impacto foi classificado como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.3-29 apresenta a classificação do impacto Dinamização
da economia.

Quadro II.6.1.5.1.3-29 – Classificação do impacto Alteração da dinâmica econômica
pela aquisição de bens e serviços.
Impacto O51

Alteração da dinâmica
econômica pela aquisição de
bens e serviços

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Magnitude

Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Alta

Importância

Grande

Cumulatividade

Medidas Associadas:
A medida cabível para esse impacto é o monitoramento das transformações
socioeconômicas do território (área de influência), que possui baixo grau de
eficácia porque ainda não foi implementado.
O Quadro II.6.1.5.1.3-30 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto Alteração da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e
serviços.
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Quadro II.6.1.5.1.3-30 – Grau de eficácia da medida para o Dinamização da economia.
Impacto O51

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Alteração da
dinâmica
econômica pela
demanda/aquisição
de bens e serviços

Monitoramento

Monitoramento das transformações
socioeconômicas do território (área de
influência).

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Não foram identificados parâmetros ou indicadores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Resolução ANP 37/2007
• Resolução ANP 38/2007
• Resolução ANP 39/2007
• Resolução ANP 19/2013
• Resolução ANP/2016

O52 – Au m e n to d a a rre c a d a ç ã o p ú b lic a
Aspecto ambiental:
Pagamento de tributos, taxas e compensação financeira
Fator ambiental afetado:
Dinâmica Econômica – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O aumento na arrecadação de impostos estaduais, municipais e federais
provoca aumento significativo das receitas em suas respectivas esferas
administrativas. Uma vez que não há como mensurar a qualidade da distribuição
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e repartição desses valores arrecadados, visto a baixa diversificação das
atividades econômicas presentes nos municípios recebedores de royalties,
compreende-se

que

toda

transformação

econômica,

sobretudo

regional,

potencializa as disparidades no âmbito da arrecadação.
A circulação de capital proveniente dessas arrecadações também poderá ser
apresentada de forma cumulativa se considerarmos a possível geração, de forma
indireta, de maior capacidade pública de investimento em infraestrutura. A
arrecadação proporciona gradativamente significativas alterações no modo de
estabelecimento das economias locais e na forma como se dá a gestão pública.
Descrição do impacto ambiental:
As atividades do Projeto Etapa 3 provocarão o aumento na arrecadação de
impostos estaduais, municipais e federais, que contribuirão diretamente para o
aumento do capital circulante na economia local. A saber, no âmbito municipal o
ISS – Imposto Sobre Serviços, no âmbito Estadual o ICMS - Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e no âmbito federal o PIS - Programa de Integração
Social, o CONFINS – Contribuição pra o Financiamento da Seguridade Social, o
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro líquido, o IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados e o IR – Imposto de Renda, representam a base tributária que,
somados à arrecadação dos royalties e participações especiais, contribuirão de
maneira positiva para ampliação da capacidade de investimento dos municípios
contemplados.
Os tributos de competência federal ou estadual como Imposto de Renda,
COFINS, PIS, Imposto de Importação, ICMS, que correspondem à maior parte do
total de tributos a serem arrecadados, são distribuídos entre os municípios de
acordo com critérios que não dependem diretamente do local onde são
arrecadados.
Além de promover investimentos capazes de gerar indiretamente a criação de
empregos, o aspecto pagamento de tributos é um potencial indutor da
dinamização da economia local e regional, causada pelo incremento e ampliação
da capacidade de investimento em infraestrutura dos municípios que estão
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previstos a se tornarem recebedores de royaties, além dos municípios onde estão
localizadas as bases de apoio.
O aumento da arrecadação nas esferas municipal, estadual e federal poderá
resultar em investimentos de infraestrutura, mobilizando segmentos da economia
e dinamizando o mercado de trabalho local e regional, atraindo novas empresas e
investimentos diversos.
O diagnóstico da Área de Estudo do meio socioeconômico sinaliza que dos
municípios analisados, alguns foram incluídos pela previsão de se tornarem
beneficiários de royalties pelo critério de serem confrontantes à área de produção,
além daqueles municípios que pertençam a mesma área geoeconômica e
possuam

homogeneidade

social

e

complementariedade

econômica.

Os

municípios confrontantes são: Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema, Maricá,
Niterói, Ilhabela e Cananéia.
Uma ressalva importante acerca dos municípios elencados para a Área de
Estudo é que em Cananéia a previsão de recebimentos de royalties está
associada a produção de um único poço produtor no Bloco de Sagitário durante o
período de até seis meses, por conta da ocorrência do TLD de Sagitário.
Nesse sentido, para fins de avaliação de impacto o município de Cananéia
não se enquadra na mesma categoria que os demais munícipios. Considerando
também o diagnóstico ambiental específico de Cananéia, deprende-se que o
aumento da arrecadação pública nesse município pode ser considerado
insignificante (devido à baixa produção de óleo associada ao recebimento de
royalties e a temporalidade do TLD). Até o presente momento, o diagnóstico não
é capaz de estimar valores para os diversos tributos a serem arrecadados, uma
vez que os contribuintes serão as empresas contratadas para executar diversos
serviços relacionados ao empreendimento, sobre os quais não há previsões
assertivas de quantidade, capacidade e geração. Mesmo assim é possível prever
que a arrecadação municipal será maior nos municípios que tenham maior
potencial em se apropriar das novas oportunidades geradas, sobretudo aqueles
que comportam empresas que podem dar suporte às atividades do Projeto Etapa
3, que possuam uma estrutura urbana já condicionada para atender às demandas
do segmento petrolífero e que tenham o nível educacional e a presença de cursos
de formação técnica na área tais como Macaé, Rio de Janeiro, Cabo Frio,
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Caraguatatuba, São Sebastião e Santos. É importante destacar que de acordo
com a legislação algumas operações em determinados municípios irão gerar
recolhimento para os próprios e outras não.
Vale lembrar que essas receitas podem incidir sobre um estado ou município
devido à presença das ortogonais e paralelas com campos petrolíferos, tendência
que deve ser observada no que se refere aos investimentos provenientes desses
recursos, sobretudo nos setores de infraestrutura e desenvolvimento da economia
local, que implica em políticas compensatórias intergerenciais que visem a
solidificação das atividades econômicas, mesmo após o encerramento das
atividades de exploração.
Contudo, é importante ressaltar que a dinamização econômica incide de
formas distintas nos diferentes grupos sociais e econômicos, ou seja, as
consequências socioambientais da dinamização econômica não são inteiramente
positivas nem para o meio ambiente nem para todos os grupos populacionais,
induzindo impactos negativos a depender da forma com que os recursos são
apropriados.
Os diagnósticos participativos no âmbito da construção dos Programas de
Educação Ambiental ocorridos na região de estudo demonstram, por exemplo, a
ausência de instâncias de controle social dos recursos orçamentários da gestão
pública – aí incluídos os royalties, o descontentamento dos grupos sociais mais
vulneráveis com a falta de cursos de capacitação que os habilite a serem
incorporados no quadro funcional dos grandes empreendimentos que se
estabelecem nos seus municípios, a pressão sofrida por estes mesmos grupos
vulneráveis – com destaque para comunidades que ocupam territórios tradicionais
– em função de disputas pelo uso e ocupação dos espaços marítimos e terrestres.
O impacto é efetivo e pode ser classificado, em relação a sua natureza, tanto
positivo quanto negativo, dependendo da incidência distinta sobre os diferentes
grupos sociais.
A forma de incidência foi classificada como direta. O tempo de incidência foi
considerado posterior, pois os efeitos se manifestam depois de decorrido um
intervalo da manifestação do aspecto ambiental. O presente impacto é induzido
pela dinamização da economia e pela geração de emprego e renda e é
cumulativo e sinérgico com as receitas oriundas das atividades de produção de
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óleo e gás na Bacia de Santos. A abrangência espacial é suprarregional, pois o
aumento das receitas deverá ocorrer em mais de um município, como explicitado
anteriormente.
A duração foi considerada longa para a fase de operação, pois essa deverá
durar mais que 30 anos, resultando em um impacto permanente.
É irreversível uma vez que o fator ambiental afetado provavelmente não
retornará às condições anteriores ao pagamento de tributos e compensações.
Contínuo, pois o aumento das receitas deverá ocorrer durante todo o tempo.
A magnitude desse impacto foi considerada alta, pois o aumento
arrecadatório como visto em outras regiões do país é evidente e possui efeitos
consideráveis. Assim, o impacto foi classificado como de importância grande.
O Quadro II.6.1.5.1.3-31 apresenta a classificação do impacto Aumento da
arrecadação pública.

Quadro II.6.1.5.1.3-31 – Classificação do impacto Aumento da Arrecadação Pública.
Impacto O52

Aumento da Arrecadação
Pública

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo/ Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Posterior

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Longa

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Induzido

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Monitoramento das transformações socioeconômicas do território (área de
influência), que possui baixo grau de eficácia porque ainda não foi iniciado.
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Cabe ressaltar que as empresas de petróleo e gás não possuem poder
decisório na definição de valores, forma de distribuição ou gestão da
compensação financeira (royalties).
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do orçamento público.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei Federal nº 7525/1986 de 1986.
• Lei Federal Nº 12.858/2013

II.6.1.5.1.4 – Fase de Desativação
O

Quadro

II.6.1.5.1.4-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.1.4-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de desativação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.5.1.4-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos efetivos identificados sobre o meio
socieconômico na fase de desativação.
Fatores Ambientais

Sensibilidade

Aspecto Ambiental

N°

Impacto Ambiental

Uso e Ocupação do Solo

Alta

Geração de resíduos sólidos

D20

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e
disposição final de resíduos sólidos

Atividade Pesqueira
Artesanal

Alta

Trânsito de embarcações de apoio

D21

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito
de embarcações de apoio

Atividade Pesqueira
Industrial

Baixa

Trânsito de embarcações de apoio

D22

Interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito
de embarcações de apoio

Atividade Turística

Alta

Trânsito de embarcações de apoio

D23

Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Conhecimento técnico
científico

Alta

Desenvolvimento técnico científico

D24

Aumento do conhecimento técnico científico

Quadro II.6.1.5.1.4-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos efetivos sobre o meio
socioeconômico na fase de desativação.
Aspecto Ambiental / Fator ambiental
Trânsito de embarcações de apoio

Atividade
Pesqueira
Artesanal
(Alta)
D21

Atividade
Pesqueira
Industrial
(Baixa)
D22

Uso e
Ocupação do
Solo (Alta)

Atividade
Turística
(Alta)
D23

Geração de resíduos sólidos

D20

Desenvolvimento Técnico Científico
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.1.4-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

Importância
Média
Grande
Média
Média

Pequena

Magnitude
Baixa
Média
Baixa
Baixa

Baixa

Impacto em UC
não
sim
sim
Não

não

Frequência
Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo

Contínuo

Cumulatividade
Cumulativo,
Indutor
Cumulativo,
sinérgico
Cumulativo, Induzido,
Sinérgico
Cumulativo, Induzido,
Indutor, Sinérgico

Cumulativo,
sinérgico

Reversibilidade
Irreversível
Irreversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária
Temporária

Irreversível

Direto
Direto / Indireto

Temporária

Negativo
Negativo
Negativo

EIA
PEP01R02

Temporária

Aumento do conhecimento técnico científico

Duração

D24

Curta

Conhecimento técnico
científico (Alta)

Curta

Desenvolvimento técnico
científico

Curta

Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Curta

D23

Curta

Atividade Turística (Alta)

Abrangência
espacial

Trânsito de embarcações de
apoio

Suprarregional

Interferência na atividade pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de apoio

Regional

D22

Suprarregional

Atividade Pesqueira Industrial
(Baixa)

Regional

Trânsito de embarcações de
apoio

Suprarregional

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo
trânsito de embarcações de apoio

Tempo de incidência

D21

Imediato

Atividade Pesqueira Artesanal
(Alta)

Imediato

Trânsito de embarcações de
apoio

Imediato

Aumento da pressão sobre a infraestrutura de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos.

Imediato

D20

Imediato

Uso e Ocupação do Solo
(Alta)

Forma de incidência

Geração de resíduos sólidos.

Direto

Impacto

Direto

N°

Direto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Positivo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.1.4-3 – Matriz de impactos efetivos identificados na fase de desativação no meio Socioeconômico
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D20 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re a in fra e s tru tu ra d e tra ta m e n to e
d is p o s iç ã o fin a l d e re s íd u o s s ó lid o s
Aspecto ambiental
Geração de resíduos sólidos
Fator ambiental afetado:
Uso e Ocupação Do Solo – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A destinação final dos resíduos gerados durante a instalação dos
empreendimentos do Projeto Etapa 3 corrobora para reduzir a vida útil dos aterros
sanitários (onde são dispostos resíduos comuns), industriais (onde são dispostos
resíduos perigosos).Somado à geração de resíduos sólidos de outros setores, a
infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos é pressionada,
levando a ampliação ou criação de novas áreas de disposição final de resíduos e
ao uso de tecnologias diversas para tratamento de resíduos.
Descrição do Impacto Ambiental:
Para esse impacto, considera-se que a geração de resíduos cuja destinação
final seja a disposição em aterros implica em uma interferência direta no uso e
ocupação do solo, ao pressionar a infraestrutura de tratamento e disposição final
de resíduos sólidos.
De acordo com dados da caracterização do empreendimento, a estimativa de
geração de resíduos durante a etapa de desativação para DP e Piloto de Longa
Duração (que apresentam os volumes mais relevantes) alcança cerca de 130
toneladas, sendo quase 70% de resíduos Classe I, perigosos.
Os resíduos gerados nas atividades do Projeto Etapa 3 serão transportados
em caçambas, contêineres, tambores ou big bags devidamente identificados e, ao
serem desembarcados pelas embarcações de apoio nas bases de apoio marítimo
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na Baía de Guanabara, serão tratados de acordo com o Manual de
Gerenciamento de Resíduos da PETROBRAS (MGR). A disposição final dos
resíduos a serem gerados, em todas as fases do Projeto Etapa 3, será feita em
aterros

particulares,

devidamente

licenciados

e

por

empresas

também

licenciadas.
De acordo com o monitoramento realizado pela PETROBRAS através do
Programa de Controle da Poluição (PCP), cujos resultados mais recentes foram
apresentados no capítulo II.2 – Caracterização da Atividade deste EIA, as
empresas que recebem, tratam e dispõem os resíduos sólidos gerados pelas
atividades da PETROBRAS na Bacia de Santos é diverso. Não há, ainda, áreas
prioritárias para o tratamento e disposição final dos resíduos. Nesse sentido,
infere-se que para o Projeto Etapa 3, por mais que as áreas portuárias do Rio de
Janeiro e Niterói se destaquem para o recebimento de resíduos sólidos, o
tratamento e disposição dos resíduos sólidos tem abrangência suprarregional.
Nesse contexto, este impacto pode ser classificado como efetivo, negativo,
por gerar um aumento na quantidade de resíduos a serem tratados, direto,
imediato, temporário e contínuo; de curta duração, e irreversível, pois as
áreas de disposição final não podem ser restauradas à sua condição anterior.
Indica-se que esse impacto pode induzir aumento no tráfego marítimo e
rodoviário, mesmo que sem uma sobrecarga, na demanda por bens e serviços e
na arrecadação tributária, classificando-o como um impacto indutor dos impactos
Aumento do tráfego rodoviário, na fase de desativação, e consequentemente do
impacto Aumento da Pressão Sobre a Infraestrutura de Serviços Essenciais. É
também cumulativo com empreendimentos geradores de resíduos sólidos que
competem pela infraestrutura de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
Como o destino final desses resíduos será em aterros ou por empresas
particulares (cujo cadastro é bastante amplo e dinâmico), sem sobrecarga no
serviço público, identificou-se a magnitude deste impacto como baixa. Assim a
importância resultante da classificação dos atributos é média.
O Quadro II.6.1.5.1.4-4 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.1.4-4 – Classificação do Impacto Pressão sobre a infraestrutura de
disposição final de resíduos sólidos.
Impacto D20

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Indutor

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Pressão sobre a
infraestrutura de
disposição final de
resíduos sólidos

Medidas Associadas:
O gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos do PPSBS é de
responsabilidade compartilhada – de forma que nos FPSOs a segregação e
acondicionamento adequado são ações fundamentais para a correta destinação
final. É fundamental que a descontaminação, reuso e reciclagem sejam
priorizados em relação a disposição em aterros. A partir do controle do
gerenciamento de resíduos, é possível garantir a rastreabilidade dos resíduos
sólidos e estabelecer metas para redução da geração de resíduos sólidos.
O Quadro II.6.1.5.1.4-5 qualifica a eficácia da medida.

Quadro II.6.1.5.1.4-5 – Qualificação da eficácia das medidas associadas ao impacto
Aumento da pressão sobre a infraestrutura de tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos.
Impacto D20

Pressão sobre a
infraestrututra de
disposição final de
resíduos sólidos

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Mitigadora/
preventiva

Controle para rastreabilidade
dos resíduos sólidos;
segregação e
acondicionamento;
priorização de
descontaminação, reuso e
reciclagem

Média
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Dados quantitativos de resíduos gerados por FPSO, de acordo com a
classificação dos resíduos e comparação com os anos anteriores.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
•

Lei n° 12.305/10

•

Decreto n° 7.404/10

•

Resolução CONAMA n° 316/2002,

•

Resolução n° 362/2005,

•

Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/11

D21 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira a rte s a n a l p e lo trâ n s ito d e
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
A rota das embarcações de apoio entre área do Projeto Etapa 3 às bases de
apoio marítimo provocará interferências na atividade pesqueira artesanal, tais
como possível afastamento momentâneo de cardumes em função do ruído
gerado durante o trânsito e possíveis alterações dos trajetos das embarcações de
pesca ao coincidirem com os das embarcações de apoio, indicando um conflito de
uso do espaço marítimo.
A maior possibilidade de ocorrência dessas interferências incidirá na
proximidade da costa, sobretudo na Baía de Guanabara e seu entorno, onde a
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prática de pesca artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento no
trânsito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados como base de
apoio marítimo do empreendimento.
Descrição do Impacto Ambiental
Como já considerado, a pesca artesanal, de acordo com as suas
características e dos equipamentos nela utilizado, é praticada com maior
frequência em distâncias mais próximas da costa. Desse modo, o impacto aqui
tratado decorre do incremento do tráfego marítimo e consequentemente do
conflito de uso do espaço marítimo demandado.
Segundo os dados apresentados no diagnóstico, pode-se indicar que haverá
incremento no tráfego marítimo, em decorrência específica da movimentação de
embarcações de apoio do empreendimento, no caso os portos do Rio de Janeiro
e Niterói, ambos na Baía de Guanabara. Esta intensificação do trânsito de
embarcações de apoio causará interferência na dinâmica da atividade pesqueira
artesanal local.
Mesmo considerando que o deslocamento das embarcações de apoio
ocorrerá em áreas já intensamente utilizadas por embarcações de outras
atividades econômicas, esportivas e de lazer, o aumento do fluxo tende a
intensificar os problemas já existentes de conflito de uso.
Baseado nos dados apresentados para o item Operações de Apoio presente
no capítulo II.2 é possível estimar o número médio de atracações de
embarcações de apoio por ano na fase de operação (2017-2020). Porém, tais
embarcações não são utilizadas exclusivamente para este empreendimento, mas
para todas as atividades de perfuração e produção da PETROBRAS na Bacia de
Santos.
Com base nas informações apresentadas, evidenciadas anteriormente na
apresentação do aspecto Trânsito de embarcações de apoio, considera-se que a
quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio para as bases de apoio
marítimo é relativamente pequena, principalmente quando considerados os dois
portos que serão utilizados pelo empreendimento, em função de estarem situados
em uma região que já apresenta intensa movimentação de embarcações para os
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mais diversos usos, inclusive de apoio à exploração e produção de petróleo e gás
natural.
Para exemplificar a intensa atividade de navegação nesta localidade, uma
única linha de travessia marítima de passageiros na Baía de Guanabara entre Rio
de Janeiro e Niterói, realiza diariamente setenta e uma viagens de ida e volta. A
CCR Barcas, empresa concessionária que realiza estas travessias, opera quatro
linhas no interior da Baía de Guanabara.
Diante do exposto, considera-se que a intensificação dos problemas já
existentes de conflito de uso e afugentamento de recurso pesqueiro será pouco
significativa.
Importante destacar que a interferência deste impacto foi considerada para
toda a atividade de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de
embarcações de apoio. Para isso foram utilizados e descritos no subitem II.3.5.9
dados do Projeto de Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura na
Bacia de Santos – PCSPA-BS a fim de delimitar as áreas de pesca artesanal das
diversas localidades da área de estudo do empreendimento, independente da
origem dos pescadores ser coincidente com o município onde se localiza a base
de apoio marítimo.
Sobrepondo-se as áreas de pesca definidas no PCSPA com as rotas de
embarcações de apoio, obteve-se o resultado desta interferência.
O transito de embarcações de apoio pelas rotas que acessam as bases de
apoio marítimo de Rio de Janeiro e de Niterói impactarão a atividade de pesca
artesanal na Baía de Guanabara e proximidades. Os municípios onde se baseia
essa atividade são: Rio de Janeiro; Niterói; Itaguaí; Magé; Duque de Caxias;
Itaboraí; São Gonçalo; Maricá, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, todos do
estado do Rio de Janeiro.
No subitem II.5.3.9 foi descrita a atividade pesqueira artesanal para os onze
municípios citados e em relação aos municípios de Duque de Caxias,
Mangaratiba e Itaguaí tem-se a considerar que:
• A análise dos dados de distribuição do esforço de pesca artesanal do
município de Mangaratiba demostraram que foram registrados apenas dois
relatos de atuação nas áreas de possível conflito com as rotas de
embarcações e possível mancha de óleo e que tais relatos adviram de
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pescadores que apresentam extensa abrangência em suas áreas de
atuação, caracterizando-os como pescadores de alta mobilidade e que
consequentemente sofrem pequena interferência das atividades em
questão;
• condição semelhante ocorre em Itaguaí onde dois pescadores de alta
mobilidade têm pequena parte de suas áreas de pesca coincidente com a
rota das embarcações de apoio e um outro registro de catador de siri no
qual as rotas de navegação em nada influem em sua atividade e;
• em Duque de Caxias a pesca é fortemente concentrada no fundo da Baía
de Guanabara, área não afetada pelas rotas de navegação e tampouco por
um possível vazamento de óleo na área do Pré-Sal.
Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira artesanal foi
classificado como de alta sensibilidade.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
Considerando

que

este

impacto

tende

a

intensificar

problemas

já

evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo e sinérgico
com as atividades de navegação de outros empreendimentos, sobretudo na Baía
de Guanabara.
A abrangência espacial é regional. A duração foi considerada curta, de
acordo com o cronograma de desativação. Trata-se de um impacto temporário.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, é possível que o fator
ambiental afetado retorne a condição semelhante àquela que apresentava antes
da incidência do impacto. Entretanto, considerando a cessação das viagens,
sobretudo para algumas áreas especificas (escala local) que habita o campo da
suposição, considera-se o impacto irreversível. O impacto ocorrerá com uma
frequência contínua.
O número de viagens de embarcações de apoio previsto para este
empreendimento é reduzido não atingindo duas viagens por dia no pico desta
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atividade. Entretanto, baseado no dimensionamento da intensidade de trânsito de
embarcações entre os empreendimentos marítimos de Exploração e Produção de
petróleo e as bases de apoio em terra e a correlação com as áreas de pesca, a
magnitude desse impacto foi considerada média.
Considera-se que pode haver a Impacto em UC marinha ou costeira, uma vez
que os pescadores artesanais podem ter suas rotas desviadas para proximidades
dessas UCs em função da sobreposição de suas atividades com o trânsito de
embarcações de apoio. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição
de que forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade
e se há populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Por ter sido classificada como de sensibilidade alta e de magnitude média,
este impacto é classificado como de grande importância para todas as fases do
empreendimento.
O Quadro II.6.1.5.1.4-6 apresenta a classificação do impacto Interferência na
atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio na fase de
desativação.

Quadro II.6.1.5.1.4-6 – Classificação do impacto Interferencia na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto D21

Interferencia na atividade pesqueira
artesanal pelo trânsito de embarcações de
apoio

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, sinérgico

Magnitude

Média

Importância

Grande
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Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
pesqueiro artesanal o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que o pescador artesanal planeje suas rotas com antecedência.
O fortalecimento da organização social e qualificação dos pescadores
artesanais permite que com que este grupo social participe/interfira com mais
qualidade nas instâncias de decisão da gestão ambiental local e regional.
O grau de eficácia da primeira medida (divulgação dos resultados) é
classificado como médio, por ser uma medida que resulta na redução parcial do
efeito negativo do impacto.
A mesma classificação é dada para a eficácia da medida de fortalecimento da
organização social e qualificação, ou seja, médio, por reduzir parcialmente o
efeito negativo do impacto. O Quadro II.6.1.5.1.4-7 apresenta o grau de eficácia
da medida para o impacto interferência na atividade pesqueira artesanal pelo
trânsito de embarcações de apoio.
Quadro II.6.1.5.1.4-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência na
atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de
apoio.
Impacto D21
interferência na
atividade pesqueira
artesanal pelo
trânsito de
embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Descrição

Mitigadora/
preventiva

Divulgação digital dos resultados
dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio
Fortalecimento da organização
social e qualificação dos
pescadores artesanais

Grau de eficácia da
medida
Médio

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a
PETROBRAS, sobre interferências de embarcações de apoio na atividade
pesqueira artesanal.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei Federal nº 11.959/09 que revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Ferderal nº 4.810/03 Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93

D22 – In te rfe rê n c ia n a a tivida d e p e s q u e ira in d u s tria l p e lo trâ n s ito d e
e m b a rc a ç õ e s d e a p o io
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental:
Atividade Pesqueira Industrial – sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Da mesma forma como foi apresentado para a pesca artesanal, a rota das
embarcações de apoio entre a área das atividades do Projeto Etapa 3 até as
bases de apoio marítimo podem provocar interferência na atividade pesqueira
industrial, tais como o afastamento momentâneo de cardumes em função do ruído
gerado durante o trânsito e por possíveis alterações dos trajetos das
embarcações de pesca ao coincidirem com os das embarcações de apoio, o que
indica conflito de uso do espaço marítimo.
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Porém, apesar de ter sido identificada possível interferência decorrente do
trafego de embarcações de apoio, a área de atuação da pesca industrial é
bastante ampla pelo fato de apresentar grande autonomia de deslocamento e
equipamentos que permitem a localização de cardumes, o que inclusive justifica
sua baixa sensibilidade.
Descrição do Impacto Ambiental:
Em relação à atividade pesqueira industrial infere-se, conforme anteriormente
descrito, que a interferência com essa atividade decorrente especificamente do
aumento do número de embarcações de apoio transitando na Bacia de Santos em
consequência da execução do Projeto Etapa 3 não se dará de forma mais
relevante.
A fim de dimensionar o quanto representará tal movimentação de
embarcações no contexto das atividades existentes nos portos que servirão de
base de apoio para o empreendimento foram ressaltadas informações na
descrição do mesmo impacto na pesca artesanal, que são totalmente pertinentes
para a pesca industrial.
Com base nas informações apresentadas, considera-se que a quantidade
prevista de viagens de embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é
relativamente pequena, principalmente quando considerados os dois portos que
serão utilizados pelo empreendimento, em função de estarem situados em uma
região que já apresenta intensa movimentação de embarcações para os mais
diversos usos, inclusive de apoio à exploração e produção de petróleo e gás
natural.
Importante apresentar que pelo fato de não haver impedimento da atividade
pesqueira industrial em função das rotas das embarcações de apoio e a
interferência causada nesta atividade ser insignificante, deduziu-se que não cabe
considerar, por este critério, os estados e municípios de origem das frotas de
pesca industrial que atuam nesta Bacia, na área de estudo dos empreendimentos
do Projeto Etapa 3. Porém suas frotas foram levantadas e caracterizadas no
subitem II.5.3.10 do Diagnóstico.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
688/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Conforme já descrito, o fator ambiental atividade pesqueira industrial foi
classificado como de baixa sensibilidade.
Esse impacto foi considerado efetivo, de natureza negativa, uma vez que
representa deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
Considerando

que

este

impacto

tende

a

intensificar

problemas

já

evidenciados de conflito de uso, trata-se de um impacto cumulativo e sinérgico
com as atividades de navegação de outros empreendimentos, sobretudo na Baía
de Guanabara.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é suprarregional, pois a interferência com a pesca
industrial ocorre em mais de um estado.
A duração foi considerada curta, de acordo com o cronograma de
desativação. Trata-se de um impacto temporário.
O impacto foi considerado reversível, uma vez que ao cessar as viagens das
embarcações de apoio, é possível que o fator ambiental afetado retorne a
condição semelhante àquela que apresentava antes da incidência do impacto.
O impacto ocorrerá em uma frequência contínua, pois o trânsito de
embarcações, que leva à interferência na atividade pesqueira industrial, também é
contínuo.A magnitude desse impacto foi considerada baixa.
Por ter sido classificada como de sensibilidade baixa e de magnitude
baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.1.4-8 apresenta a classificação do impacto Interferência na
atividade pesqueira industrial.
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Quadro II.6.1.5.1.4-8 – Classificação do impacto Interferência na atividade pesqueira
industrial pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto D22

Interferência na atividade
pesqueira industrial pelo
trânsito de embarcações de
apoio

Atributos

Desativação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínua

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
A divulgação digital dos resultados dos monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de embarcação de apoio disponibiliza informação ao setor
pesqueiro artesanal o que pode diminuir a interferência desta atividade, por
permitir que a pesca industrial planeje suas rotas com antecedência.
O grau de eficácia dessa medida é classificado como médio, por ser uma
medida que resulta na redução parcial do efeito negativo do impacto.
O Quadro II.6.1.5.1.4-9 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito de
embarcações de apoio.
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Quadro II.6.1.5.1.4-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto interferência na
atividade pesqueira industrial pelo trânsito de embarcações de
apoio.
Impacto D22
interferência na
atividade pesqueira
industrial pelo
trânsito de
embarcações de
apoio

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora/
preventiva

divulgação digital dos
resultados dos
monitoramentos da atividade
pesqueira e do tráfego de
embarcação de apoio

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Quantidade de notificações nos canais de comunicações com a PETROBRAS
sobre interferências de embarcações de apoio na atividade pesqueira industrial.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que revoga a Lei Federal nº 7.679/88 e dispositivos do
Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto Federal nº 4.810/03.
• Lei Federal nº 1.265/94
• Lei Federal nº 9.432/97
• Lei Federal nº 9.537/97
• Lei Federal nº 8.617/93
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D23 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e tu rís tic a p e lo trâ n s ito d e e m b a rc a ç õ e s
d e a p o io
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio
Fator ambiental afetado:
Atividade Turística – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O ativo de atratividade turística dos municípios em tela pode ser impactado
pelo trânsito de embarcações de apoio às atividades do Projeto Etapa 3.
O trânsito de embarcações de apoio, a dinâmica de circulação e
deslocamento das embarcações de apoio entre as bases de apoio e o local das
atividades tende a acarretar conflitos de uso do espaço marítimo. Este impacto
incide sobre o fator ambiental atividade turística, uma vez que altera a qualidade
da paisagem, já que gera poluição visual.
Descrição do Impacto Ambiental:
Destarte, os efeitos sobre o fator ambiental condicionados ao aspecto
ambiental Trânsito de Embarcações de Apoio será potencializado pelas atividades
do Projeto Etapa 3. Os dados de tráfego de embarcações apresentados para o
aspecto ambiental permitem afirmar que não haverá um incremento significativo
no trânsito de embarcações, sobretudo considerando um quadro de intensa
movimentação de todo tipo de embarcação.
Entretanto, em sua dimensão concreta, tal aspecto ambiental pode vir a se
consubstanciar em perturbações nas atividades de lazer empreendidas por
pescadores artesanais no âmbito do turismo (transporte de turistas em suas
pequenas embarcações para as ilhas e praias localizadas no interior e entorno da
Baía de Guanabara). Rio de Janeiro e Niterói poderão sentir esse impacto.
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Também, infere-se que ocorram reduções no turismo de lazer náutico por tornar o
local menos atraente para os turistas em decorrência, por exemplo, da alteração
da paisagem.
Considera-se que pode haver a interferência em Unidades de Conservação
(UCs), uma vez que a maior parte delas possui como objetivos o desenvolvimento
de atividade turística e representam importantes atrativos turísticos para as
regiões nas quais estão inseridas, como exemplo o Monumento Natural Ilha das
Cagarras. A identificação das UCs afetadas, bem como a descrição de que forma
elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são
apresentadas no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de
Conservação.
Sobre a sua classificação, este impacto é efetivo e negativo.
A forma de incidência foi classificada como direta, considerando que o
impacto, conforme descrito, é uma consequência do aumento de trânsito de
embarcações de apoio.O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os
efeitos se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais.
A abrangência espacial é regional considerando que os municípios que terão
interferência na atividade turística são Rio de Janeiro e Niterói.
Trata-se de um impacto sinérgico e cumulativo com os impactos da mesma
natureza que se manifestam sobre o mesmo espaço ou incidem sobre o fator
atividade turística, seja do Projeto Etapa 3 ou até mesmo de outros projetos.
A duração foi considerada curta, para a fase de desativação do
empreendimento, que deve durar entre cinco a 15 anos.
A permanência do impacto será temporária considerando que o impacto
possui de curta duração, segundo as definições adotadas para essa classificação.
É reversível, uma vez que com a diminuição do tráfego marítimo, a atividade
turística pode retomar às condições anteriores.
A frequência é considerada contínua, ocorrendo ao longo da fase de
instalação.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa, uma vez que a
interferência na atividade turística é pouquíssimo alterada pelo incremento do
trânsito de embarcações de apoio em função do Projeto Etapa 3. Além disso, hoje
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a Baía de Guanabara já se encontra bastante alterada e com conflitos conflitos
em decorrência da disputa de espaço e recursos.
Dessa forma, a importância é classificada como média. O Quadro
II.6.1.5.1.4-10 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.4-10 – Classificação do impacto – Interferência na atividade turística
pelo trânsito de embarcações de apoio.
Impacto D23

Interferência na atividade
turística pelo trânsito de
embarcações de apoio

Atributos

Instalação

Classe

Efetivo

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Regional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Frequência

Contínuo

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Induzido, Cumulativo, Sinérgico

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Como é um impacto induzido pelo Aumento no tráfego marítimo, a medida
associada aplicável para redução do trânsito de embarcações de apoio vem ao
encontro da diminuição da interferência na atividade turística. Entretanto, como
exposto anteriormente, a eficácia dessa medida ainda é considerada baixa. O
Quadro II.6.1.5.1.4-11 qualifica a eficácia da medida.
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Quadro II.6.1.5.1.4-11 – Grau de eficácia das medidas associadas ao impacto
Interferência na atividade turística pelo trânsito de
embarcações de apoio.
Impacto D23

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de
eficácia da
medida

Interferência na
atividade
turística pelo
trânsito de
embarcações
de apoio

Mitigadora/
preventiva

Otimização das viagens das embarcações de apoio para
atendimento às unidades de produção

Baixo

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do fluxo turístico
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
A Política Nacional de Turismo é estabelecida pela Lei 11.771/08,
consolidada pelo Plano Nacional de Turismo e demais planos regionais.

D24 – Au m e n to d o c o n h e c im e n to té c n ic o c ie n tífic o
Aspecto ambiental:
Desenvolvimento técnico-científico
Fator ambiental relacionado:
Conhecimento Técnico-Científico – sensibilidade alta
Como o aspecto ambiental interfere no fator ambiental:
O volume de negócios gerado pelo pré-sal impulsiona o desenvolvimento de
toda a cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, capacitação profissional e
maiores oportunidades para a indústria. Através da política de conteúdo local, a
demanda de navios, plataformas, sondas e tudo que envolve a exploração e
produção na área do pré-sal se dá através do aproveitamento da capacidade
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competitiva da indústria nacional de bens e serviços. Com isso, unidades de
produção de grandes fornecedores de bens e serviços se instalam no Brasil e
encontram espaço para gerar tecnologia junto com os centros de pesquisa
especializados. Espera-se que a busca contínua por recursos tecnológicos
necessários ao desenvolvimento do projeto ofereça um largo avanço ao
conhecimento técnico científico acumulado.
Descrição do impacto ambiental:
A exploração do pré-sal abre perspectivas para o desenvolvimento da cadeia
de petróleo e gás brasileira. Para concretizar a atividade é necessária uma gama
de equipamentos e serviços, além da tecnologia, o que leva as indústrias a se
organizarem, realizarem investimentos e capacitarem mão de obra.
Cada uma das fases do empreendimento demanda a capacitação e ocupação
de profissionais nas áreas de geologia, geofísica, engenharia submarina,
engenharia de poços, especialistas em meio ambiente, engenheiros de
equipamentos, engenheiros navais, entre outros. Estes profissionais são
responsáveis pelo desenvolvimento de estudos de ponta para a atividade de
exploração, atuando na caracterização de rochas reservatório, em estudos das
bacias sedimentares, no suporte à seleção de prospectos exploratórios através do
emprego das últimas tendências globais em processamento sísmico, pesquisa de
novos materiais para utilização num ambiente de fluidos com maior corrosividade;
o desenvolvimento de novas configurações do sistema de coleta submarino
(risers, bóias de subsuperfície, equipamentos submarinos), incluindo os métodos
de instalação em áreas com condições ambientais severas, além das tecnologias
para a garantia de escoamento desses fluidos com alto teor de gases
contaminantes. São inúmeras as frentes tecnológicas abarcadas.
Essa cadeia produtiva deve estar apta a atender a demanda dentro do Brasil,
representada pela PETROBRAS e outras empresas participantes dos consórcios,
mas igualmente possibilitando a exportação de soluções tecnológicas, insumos e
serviços para atender empresas em atividade no exterior, abrindo a possibilidade
de o país se destacar também como exportador nessas áreas.
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A PETROBRAS já acumula experiência técnica na exploração e produção de
petróleo em águas profundas e ultraprofundas, permitindo alcançar uma produção
elevada nos campos do pré-sal em um intervalo de tempo inferior a outras
importantes áreas de produção marítimas no mundo.
A partir de sua experiência, a PETROBRAS superou alguns dos desafios
tecnológicos no pré-sal como: sísmica de alta resolução com maior sucesso
exploratório, modelagem geológica e numérica com melhor previsão do
comportamento da produção, seleção de novos materiais, qualificação de novos
sistemas para coleta da produção e separação do dióxido de carbono (CO2) do
gás natural em águas profundas e reinjeção, o que reduz as emissões
atmosféricas.
Essas pesquisas também podem estar associadas à pesquisa de
nanotecnologia em que se trabalha com a estrutura molecular dos materiais para
obter matérias que não são possíveis de se obter pela tecnologia convencional.
A criação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da PETROBRAS
(CENPES) constitui-se como um dos grandes alicerces das conquistas nessa
área de exploração e produção de petróleo em águas profundas, gerando
soluções como o uso de ancoragem com cabo sintético de poliéster para sistemas
flutuantes de produção com armazenamento, o desenvolvimento de árvore de
natal molhada para 1.000 m de lâmina d’água, de aço em catenária livre, entre
outros (NISHIMOTO, 2012).
A

comunidade

acadêmica

participa

ativamente

do

processo

de

desenvolvimento tecnológico, assim a formação de massa crítica científica e
tecnológica, produzindo conhecimentos necessários nas área relacionadas é o
principal impacto esperado.
Este impacto foi classificado como efetivo, positivo, pois contribui para o
fortalecimento e a visibilidade das tecnologias desenvolvidas no campo da
indústria do petróleo e gás.
Trata-se de um impacto induzido pela Geração de expectativa, que a
comunidade profissional deposita no avanço da inovação tecnológica e indutor
da Alteração da dinâmica econômica pela demanda de mão de obra e aquisição
de bens e serviços. É também um impacto cumulativo e sinérgico com as
tecnologias aplicadas nas atividades similares do PPSBS.
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A forma de incidência foi classificada como direta e indireta, pois decorre de
ação

do

empreendimento

e

de

ações

indiretas

desencadeadas

pelo

empreendimento. O tempo de incidência foi considerado imediato, pois os efeitos
se manifestam durante a ocorrência dos aspectos ambientais identificados na
fase de desativação.
A abrangência espacial é suprarregional, pois o desenvolvimento do
conheciento deverá ocorrer em escala nacional. A duração é considerada curta e
a permanência temporária pois são necessárias novas demandas para fomentar
o desenvolvimento de novos conhecimentos. É irreversível, pois uma vez que
alterado o nível de conhecimento técnico a condição anterior não se reverte. A
frequência é contínua. A magnitude desse impacto é considerada baixa na fase
de desativação e assim resultando em uma importância média. O Quadro
II.6.1.5.1.4-12 apresenta a classificação do impacto.

Quadro II.6.1.5.1.4-12 – Aumento do conhecimento técnico-científico.
Impacto D24

Aumento do conhecimento técnicocientífico

Atributos

Classificação

Classe

Efetivo

Natureza

Positivo

Forma de incidência

Direto/Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência especial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Frequência

Contínuo
Cumulativo, Sinérgico, Indutor,
Induzido
Não

Cumulatividade
Impacto em UC
Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas associadas:
Para potencializar o acesso ao conhecimento produzido serão divulgados os
conhecimentos adquiridos e dados compilados por meio eletrônico.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
698/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Os indicadores são basicamente os resultados acadêmicos que podem ser
medidos através de
• Publicação de trabalhos acadêmicos;
• Participação em congressos, seminários entre outros eventos técnicos
científicos.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
De acordo com o disposto na Lei do Petróleo (Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997), devem ser estabelecidas políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de
equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de
concessão e de partilha de produção.
As principais regulamentações que governam as atividades petroleiras
offshore vinculadas com a conteúdo local (percentual mínimo de contratação na
indústria brasileira de petróleo) são as Resoluções da ANP (Res. 37 a 39 de
2007, 19 de 2013, e 20 de 2016) e os contratos de concessão, partilha e cessão
de blocos de petróleo firmados com a União e ANP. As Resoluções da ANP
determinam a metodologia de aferição e comprovação de conteúdo local através
de certificação por parte das empresas credenciadas, assim como os critérios de
credenciamento e auditorias dessas certificadoras por parte da ANP.
II.6.1.5.1.5 – Resumo dos Impactos Efetivos em relação aos municipios
da área de estudo
Para facilitar a compreensão dos impactos efetivos previstos e identificados
em relação aos municípios que podem ou não sentí-los, o Quadro II.6.1.5.1.5-1
apresenta essa correlação. Prevê-se que os municípios que abrigarão as bases
de apoio sentirão mais os efeitos do Projeto Etapa 3.
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Cabe ressaltar que os municípios aqui listados como possíveis impactados
são apenas uma previsão e através dos monitoramentos propostos é que se
saberá efetivamente aqueles municípios que sofrerão os impactos aqui previstos.
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Quadro II.6.1.5.1.5-1 – Relação entre os impactos previstos e municípios que poderão ser impactados pelo Projeto Etapa 3.
Impactos

Municípios

P1 – Geração de Expectativa

Municípios das bases de apoio: Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de Janeiro,
Caraguatatuba, Santos, Itanhaém.

P2 – Mobilização da Sociedade Civil

Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Paraty, Angra dos Reis

P3 – Aumento do Conhecimento Técnico Científico

Suprarregional

P4 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda e aquisição de
bens e serviços

Suprarregional

I28 – Manutenção e/ou Geração de Emprego e Renda

Macaé, Cabo Frio, Itaboraí, Rio de Janeiro, Niterói, Caraguatatuba e Itanhaém

I29 – Interferência na Atividade Pesqueira Artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio
I30 – Interferência na Atividade Pesqueira Industrial pelo trânsito de
embarcações de apoio
I31 – Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura de Tratamento e
Disposição Final de Resíduos Sólidos.

Baía de Guanabara e proximidades – Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo,
Maricá, Angra dos Reis e Paraty

I32 – Redução da Área de Pesca Industrial

Municípios da costa sul e sudeste que praticam a pesca industrial

I33 – Aumento do Tráfego Aéreo

Cabo Frio, Rio de Janeiro, Itanhém

I34 – Aumento do Tráfego Rodoviário

Rio de Janeiro e Niterói

I35 – Aumento do Tráfego Marítimo pelo Trânsito de Embarcações
de Apoio

Rio de Janeiro e Niterói

I36 – Alteração no Uso, Ocupação e Valor do Solo

Municípios das bases de apoio: Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de Janeiro,
Caraguatatuba, Santos, Itanhaém.

I37 – Aumento da Pressão sobre Infraestrutura de Serviços
Essenciais

Macaé, Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí e Caraguatatuba

I38 – Interferência na Atividade Turística

Rio de Janeiro e Niterói

Suprarregional
Suprarregional

(Continua)
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Quadro II.6.1.5.1.5-1 (Continuação)

Impactos

Municípios

I39 – Aumento do Conhecimento Técnico Científico

Suprarregional

I40 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de
obra
I41 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda e aquisição
de bens e serviços

Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de janeiro, Caraguatatuba, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.
MMacaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de janeiro, Caraguatatuba, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.

I42 – Aumento da Arrecadação Pública

Macaé, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Caraguatatuba, São Sebastião e Santos

I43 – Colisão com Embarcações de Pesca Artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí, Magé, Duque de Caxias, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá,
Angra dos Reis e Paraty

I44 – Colisão com Embarcações de Pesca Industrial

Suprarregional

I45 – Perda ou Danos aos Petrechos de Pesca Artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí, Magé, Duque de Caxias, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá,
Angra dos Reis e Paraty

I46 – Perda ou Danos aos Petrechos de Pesca Industrial

Suprarregional

O38 – Geração e/ou Manutenção de Emprego e Renda

Macaé, Cabo Frio, Itaboraí, Rio de Janeiro, Niterói, Caraguatatuba e Itanhaém

O39 – Interferência na Atividade Pesqueira Artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio
O40 – Interferência na Atividade Pesqueira Industrial pelo trânsito de
embarcações de apoio
O41 – Aumento da Pressão sobre a Infraestrutura de Tratamento e
Disposição Final de Resíduos Sólidos

Baía de Guanabara e Proximidades – Rio de Janeiro, Niterói, Itaguaí, Magé, Duque de
Caxias, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty

O42 – Redução da Área de Pesca Industrial

Suprarregional

O43 – Aumento do Tráfego Aéreo

Cabo Frio, Rio de Janeiro, Itanhém

O44 – Aumento do Tráfego Rodoviário

Rio de Janeiro e Niterói

Suprarregional
Suprarregional

(Continua)
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Quadro II.6.1.5.1.5-1 (Conclusão)

Impactos

Municípios

O45 – Aumento no Tráfego Marítimo pelo Trânsito de Embarcações
de Apoio

Rio de Janeiro e Niterói

O46 – Interferência no Uso, Ocupação e Valor do Solo

Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de Janeiro, Caraguatatuba, Santos, Itanhaém.

O47– Aumento da pressão sobre infraestrutura de serviços
essenciais

Macaé, Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí e Caraguatatuba

O48 – Interferência na atividade turística

Rio de Janeiro e Niterói

O49 – Aumento do conhecimento técnico científico

Suprarregional

O50 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de
obra

Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de janeiro, Caraguatatuba, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.

O51 – Alteração da dinâmica econômica pela aquisição de bens e
serviços

Macaé, Cabo Frio, Niterói, Itaboraí, Rio de janeiro, Caraguatatuba, São Sebastião, Santos e
Itanhaém.

O52 – Aumento da arrecadação pública

Macaé, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Caraguatatuba, São Sebastião e Santos

D24 – Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio

Baía de Guanabara e Proximidades – Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo,
Maricá, Angra dos Reis e Paraty

D25 – Interferência na atividade pesqueira industrial

Suprarregional

D26 – Interferência na atividade turística

Rio de Janeiro e Niterói

D27 – Aumento do conhecimento técnico científico

Suprarregional

D28 – Colisão com embarcações de pesca artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty

D29 – Colisão com embarcações de pesca industrial

Suprarregional

D30 – Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty

D31 – Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial

Suprarregional
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– Impactos Potenciais

II.6.1.5.2.1 – Fase de Planejamento
Não foram identificados impactos potenciais para o Meio Socioeconômico na
fase de planejamento do empreendimento.
II.6.1.5.2.2 – Fase de Instalação
O

Quadro

II.6.1.5.2.2-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.2.2-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
fase de instalação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.

Quadro II.6.1.5.2.2-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e
impactos potenciais identificados sobre o meio socioeconômico
na fase de instalação.
Aspecto
Ambiental

Trânsito de
embarcações de
apoio

Fatores
Ambientais
Atividade
pesqueira
Artesanal
Atividade
pesqueira
Artesanal
Atividade
pesqueira industrial
Atividade
pesqueira industrial

Sensibilidade

N° do
Impacto

Impacto Ambiental

Alta

I43

Colisão com embarcações de pesca
artesanal

Alta

I44

Perda ou danos aos petrechos de
pesca artesanal

Baixa

I45

Baixa

I46

Colisão com embarcações de pesca
industrial
Perda ou danos aos petrechos de
pesca industrial

Quadro II.6.1.5.2.2-2 – Matriz de Impactos Ambientais Potenciais
identificados na Fase de Instalação no Meio
Socioeconômico.

Aspecto Ambiental/ Fator Ambiental
Trânsito de embarcações de
apoio

Coordenador da Equipe

Atividade pesqueira
Artesanal (Alta)

Atividade pesqueira
industrial (Baixa)

I43
I44

I45
I46
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.2.2-3. A
seguir são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do
empreendimento.
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Importância
Média

Imediata

Temporária

Reversível

Cumulativoo/Induzido

NA

Não

Baixa

Média

Imediata

Temporária

Reversível

Cumulativoo/Induzido

NA

Não

Baixa

Pequena

Pequena

Magnitude
Baixa

Local
Local

Baixa

Impacto em UC
Não

Imediato
Imediato

Não

Frequência
NA

Direto
Direto

NA

Cumulatividade
Cumulativoo/Induzido

Negativo

Trânsito de embarcações de
apoio

Cumulativoo/Induzido

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Duração

Abrangência espacial

Tempo de incidência

Forma de incidência

Permanência
Temporária

Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial

Temporária

Atividade pesqueira industrial
I46
(Baixa)

Imediata

Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal

Imediata

Atividade pesqueira Artesanal
I45
(Alta)

Local

Colisão com embarcações de pesca industrial

Local

Atividade pesqueira industrial
I44
(Baixa)

Imediato

Colisão com embarcações de pesca artesanal

Imediato

Atividade pesqueira Artesanal
I43
(Alta)

Direto

Impacto

Direto

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.2.2-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de instalação no meio Socioeconômico
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I43 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Sensibilidade alta.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade
de instalação poderão ocorrer colisões no trajeto compreendido entre os blocos
de exploração e as bases de apoio. Neste trajeto determinado circularão as
embarcações de apoio para transporte de alimentos, equipamentos e de resíduos,
etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas,
com baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente
dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa,
sobretudo na saída da Baía de Guanabara, onde a prática de pesca artesanal é
mais frequente e onde haverá o incremento no transito das embarcações de apoio
no

acesso

aos

portos

utilizados

como

base

de

apoio

marítimo

do

empreendimento.
Entretanto, cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de
navegação

da

Marinha

do

Brasil,

que

estabelecem,

dentre

outras

regulamentações, as preferências de tráfego.
O presente impacto está relacionado com os impactos efetivos de
Interferência na atividade de pesca artesanal e na Industrial pelo trânsito das
embarcações de apoio.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de tal impacto em função da movimentação das
embarcações de apoio, que podem abalroar as embarcações de pesca durante o
transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de exploração
e produção e as bases de apoio marítimo.
Devido às características das embarcações de pesca artesanal da região,
maioria não motorizada e sem equipamentos de comunicação e sinalização,
podem ocorrer colisões com as embarcações envolvidas na atividade, caso não
sejam detectadas a tempo.
A área dos blocos e campos encontra-se em região oceânica e as áreas
preferenciais

da

frota

pesqueira

artesanal

estudada

se

concentram,

predominantemente, em áreas costeiras sobre a plataforma e o talude continental.
Infere-se que a maior possibilidade de colisão poderá ocorrer no espelho d’água
da Baía de Guanabara e raio próximo à sua entrada, onde se localizam as
maiores concentrações da atividade de pesca artesanal bem como da
movimentação de embarcações de apoio.
Apesar disso, a interferência deste impacto foi considerada para toda a
atividade de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de
embarcações de apoio das bases portuárias.
De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.9 que
representa as áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo, as
localidades de pesca com maior possibilidade de serem atingidas encontram-se
nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá,
Angra dos Reis e Paraty, todos do Estado do Rio de Janeiro.
No subitem II.5.3.8 foi descrita a atividade pesqueira artesanal para os onze
municípios citados e em relação aos municípios de Duque de Caxias,
Mangaratiba e Itaguaí tem-se a considerar que:
• a análise dos dados de distribuição do esforço de pesca artesanal do
município de Mangaratiba demostraram que foram registrados apenas dois
relatos de atuação nas áreas de possível conflito com as rotas de
embarcações e possível mancha de óleo e que tais relatos adviram de
pescadores que apresentam extensa abrangência em suas áreas de
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atuação, caracterizando-os como pescadores de alta mobilidade e que
consequentemente sofrem pequena interferência das atividades em
questão;
• condição semelhante ocorre em Itaguaí onde dois pescadores de alta
mobilidade têm pequena parte de suas áreas de pesca coincidente com a
rota das embarcações de apoio e um outro registro de catador de siri no
qual as rotas de navegação em nada influem em sua atividade e;
• em Duque de Caxias a pesca é fortemente concentrada no fundo da Baía
de Guanabara, área não afetada pelas rotas de navegação e tampouco por
um possível vazamento de óleo na área do Pré-Sal. Com base nas
informações já apresentadas na avaliação dos impactos que ocorrem em
função do trânsito de embarcações de apoio considera-se que a quantidade
prevista de viagens de embarcações de apoio para as bases de apoio
marítimo é relativamente pequena, principalmente quando considerados os
dois portos que serão utilizados pelo empreendimento, em função de
estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação
de embarcações para os mais diversos usos.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um
acidente ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são
percebidas individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo e induzido pelo Aumento do tráfego marítimo pelo
trânsito de embarcações de apoio previsto pelo Projeto Etapa 3 e também das
atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do empreendimento o
impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também pelos impactos
Interferência na atividade pesqueira artesanal e Perda ou dano aos petrechos de
pesca artesanal.
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A abrangência espacial é local, a duração foi considerada imediata, pois,
caso venha a ocorrer se o impacto é momentâneo.ocorrer as consequências são
imediatas e pontuais. A permanência do impacto será temporária considerando
que o impacto imediata é imediato.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa
de existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação
mais restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.2-4 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.2-4 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
artesanal.
Impacto I43

Colisão com
embarcações de pesca
artesanal

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de
apoio e a avaliação das interferências e das interações dos empreendimentos de
exploração e produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar os pescadores que possam ter suas embarcações danificadas.
Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento
das atividades do empreendimento causar danos as embarcações de pesca. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
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O Quadro II.6.1.5.2.2-5 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.

Quadro II.6.1.5.2.2-5 – Grau de eficácia da medida para o impacto Colisão com
embarcações de pesca artesanal.
Impacto I43

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
artesanal

Tipologia de
medida
Mitigadora
preventiva

Indenizatória

Descrição
Dibulgação digital dos resultados
do Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
possam ter suas embarcações
danificadas por colisão com
embarcações de apoio

Grau de eficácia da
medida
Médio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões entre embarcações de pesca por ação de
embarcações de apoio
• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram
suas embarcações danificadas por ação de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e
revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de
embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por
meio de acordos internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário
foram objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
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• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá
providências correlatas.

I44 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Sensibilidade baixa.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de instalação,
potencializa a possibilidade de colisões no trajeto compreendido entre a área do
Projeto Etapa 3, a mais de 170km da costa, e as bases de apoio. Neste trajeto
determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
A atividade está programada para ocorrer em águas profundas, porém um
eventual incidente dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na
proximidade da costa, sobretudo na saída da Baía de Guanabara, onde haverá o
incremento no transito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados
como base de apoio marítimo do empreendimento. Entretanto, não está
descartado o abalroamento com embarcações das frotas industrias presentes em
águas mais profundas, com possibilidade bastante reduzida.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de abalroamentos em função da movimentação
das embarcações de apoio, que podem abalroar as embarcações de pesca
durante o transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de
exploração e produção e as bases de apoio marítimo, sobretudo nas áreas onde
está previsto maior incremento do trânsito de embarcações, notadamente o
entorno e interior da Baía de Guanabara.
Destaca-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não só
para o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento
das redes, mas também para deslocamento, o que lhes proporciona elevada
autonomia. Também, dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e
auxiliam na navegação.
Com relação às áreas mais distantes da costa, o local ocupado pela unidade
produtora delimita uma área de segurança de 500m ao entorno do seu raio de
ancoragem de maneira a evitar riscos de acidentes. Ainda assim estas
instalações acabam se tornando atratores de peixes e, por isto, fazem com que as
embarcações de pesca tentem se aproximar das instalações, aumentando a
possibilidade de colisões.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de
Santos tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha
das mesmas áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais,
há um acréscimo sinérgico da possibilidade de colisões acidentais em função do
incremento das atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de
navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos
efetivos Interferência na pesca artesanal e industrial

pelo trânsito das

embarcações de apoio considera-se que a quantidade prevista de viagens de
embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já
apresenta intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
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Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo e induzido pelo impacto efetivo Aumento no tráfego
marítimo pelo trânsito de embarcações de apoio e também por impactos similares
decorrentes das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
Projeto Etapa 3, o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados
também pelos impactos Interferência na atividade pesqueira artesanal e industrial
pelo trânsito de embarcações de apoio e também impacto potencial Perda ou
Dano aos Petrechos de Pesca Industrial.
A abrangência espacial é local e a duração foi considerada imediata. A, o
que se justifica pelo fato de que caso esse impacto ocorra as consequências são
pontuais e as condições normais podem ser restabelecidas desde que as
medidas cabíveis sejam adotadas.Nesse sentido, a permanência do impacto é
considerada temporária. Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez
que caso um acidente ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as
consequências são percebidas individualmente, sem impactar uma área de pesca
localizada na UC.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa
de existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação
mais restritiva, no caso o grupo de pescadores industriais, classificados como de
sensibilidade baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.2-6 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.2.2-6 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
industrial.
Impacto I44

Colisão com
embarcações de pesca
industrial

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Impacto em UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
.Indenizar os pescadores que possam ter suas embarcações danificadas.
Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento
das atividades do empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de
pesca. As informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.2-7 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.

Quadro II.6.1.5.2.2-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto Colisão com
embarcações de pesca industrial.
Impacto I44
Colisão com
embarcações de
pesca industrial

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Indenizatória

Indenização de empresas que
venham a ter suas embarcações e
danificadas por colisão por
embarcações de apoio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões entre embarcações de pesca por ação de
embarcações de apoio.
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empresas

de

pesca

industrial

indenizados

que

comprovadamente tiveram suas embarcações colididas com embarcações
de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e
revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de
embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por
meio de acordos internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário
foram objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasi.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá
providências correlatas.

I45 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
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Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Sensibilidade alta.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que o impacto potencial de colisão com embarcações de
pesca, em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na
atividade de instalação poderão ser danificados petrechos de pesca no trajeto
compreendido entre os blocos de exploração e as bases de apoio. Neste trajeto
determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas,
com baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente
dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa,
sobretudo na Baía de Guanabara, onde a lâmina d’água é pouco profunda e há
maior probabilidade de contato entre os petrechos e as embarcações. Também, é
onde a prática de pesca artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento
no transito das embarcações de apoio.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação
da Marinha do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as
preferências de tráfego.
O presente impacto está relacionado aos impactos efetivos de alteração das
rotinas de navegação e de pesca artesanal nas áreas de sobreposição das rotas
das embarcações de apoio.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a instalação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o
reboque de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de
apoio, implicando em danos ou perda destes equipamentos, especialmente aos
espinhéis”, redes de espera, redes de arrasto, boias de sinalização, entre outros.
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Tal situação é agravada devido às características das embarcações de pesca
artesanal da região, maioria não motorizada e sem equipamentos de
comunicação e sinalização.
A interferência deste impacto foi considerada para toda a atividade de pesca
artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de embarcações de apoio das
bases portuárias. De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.8
que representa as áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo,
os pescadores com maior possibilidade de serem atingidos encontram-se nos
municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra
dos Reis e Paraty, todos do estado do Rio de Janeiro.
No subitem II.5.3.8 foi descrita a atividade pesqueira artesanal para os onze
municípios citados e em relação aos municípios de Duque de Caxias,
Mangaratiba e Itaguaí tem-se a considerar que:
• a análise dos dados de distribuição do esforço de pesca artesanal do
município de Mangaratiba demostraram que foram registrados apenas dois
relatos de atuação nas áreas de possível conflito com as rotas de
embarcações e possível mancha de óleo e que tais relatos adviram de
pescadores que apresentam extensa abrangência em suas áreas de
atuação, caracterizando-os como pescadores de alta mobilidade e que
consequentemente sofrem pequena interferência das atividades em
questão;
• condição semelhante ocorre em Itaguaí onde dois pescadores de alta
mobilidade têm pequena parte de suas áreas de pesca coincidente com a
rota das embarcações de apoio e um outro registro de catador de siri no
qual as rotas de navegação em nada influem em sua atividade e;
• em Duque de Caxias a pesca é fortemente concentrada no fundo da Baía
de Guanabara, área não afetada pelas rotas de navegação e tampouco por
um possível vazamento de óleo na área do Pré-Sal.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de
Santos tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha
das mesmas áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais,
há um acréscimo sinérgico da possibilidade de danos acidentais aos petrechos
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em função do incremento das atividades econômicas que requerem a utilização
do espaço de navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos
efetivos Interferência na atividade pesqueira artesanal e industrial e aumento do
tráfego marítimo pelo trânsito das embarcações de apoio considera-se que a
quantidade prevista de viagens para as bases de apoio marítimo é relativamente
pequena, principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados
pelo empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já
apresenta intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos os pescadores artesanais
podem contatar diretamente a equipe de comunicação social da PETROBRAS
através do número telefônico gratuito (0800 882134) que é informado nos folhetos
e cartazes distribuídos nas colônias, cooperativas e demais entidades com
interesse no espaço marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido
através deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é local, apois caso esse impacto ocorra ele incidirá
pontualmente.A duração foi considerada imediata, pois a embarcação de pesca
atingida pode retomar às condições normais assim que as medidas forem
adotadas A permanência do impacto será temporária considerando que o
impacto é imediato.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo aumento do tráfego marítimo pelo
trânsito de embarcações previsto pelo Projeto Etapa 3 e também das atividades
que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do Projeto, o impacto é
potencializador dos efeitos negativos causados também pelos impactos
interferência na atividade pesqueira artesanal e industrial e Colisão com
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Embarcações de Pesca Artesanal e Industrial. Não é considerada interferência
sobre UCs, uma vez que caso um acidente ocorra envolvendo embarcações
pesqueiras, as consequências são percebidas individualmente, sem impactar uma
área de pesca localizada na UC.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa
de existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação
mais restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.2-8 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.2-8 – Classificação do impacto Perda ou danos aos petrechos de
pesca artesanal.
Impacto I45

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
artesanal

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de
apoio e a avaliação das interferências e das interações dos empreendimentos de
exploração e produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar os pescadores que possam ter seus petrechos danificados.
Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento
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das atividades do empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de
pesca. As informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.2-9 apresenta ao grau de eficácia da medida para o
impacto.
Quadro II.6.1.5.2.2-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos
aos petrechos de pesca artesanal.
Impacto I45

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
artesanal

Tipologia de
medida
Mitigadora
preventiva

Indenizatória

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Divulgação digital dos resultados
do Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
venham a ter seus petrechos de
pesca danificados por ação de
embarcações de apoio

Médio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de danos de petrecho de pesca por ação de embarcações de
apoio.
• .Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá
providências correlatas.

I46 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Sensibilidade baixa
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que no impacto potencial de colisão com embarcações de
pesca industrial, em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas
na atividade de instalação poderão ser danificados petrechos de pesca industrial
no trajeto compreendido entre os empreendimentos do Projeto Etapa 3 e as áreas
portuárias. Nesse trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para
transporte de alimentos, equipamentos e de resíduos, etc.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação
da Marinha do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as
preferências de tráfego.
O presente impacto está relacionado com os impactos efetivos de alteração
das rotinas de navegação e de pesca industrial nas áreas de sobreposição das
rotas das embarcações de apoio.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a instalação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o
reboque de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de
apoio, implicando em danos ou perda destes equipamentos, especialmente os
“Long Lines”, redes de espera, redes de arrasto, boias de sinalização, entre
outros.
Essa é uma interação já existente na região de interesse. A implantação de
seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos tem levado a geração de
interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas áreas para o
desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo sinérgico
da possibilidade de danos acidentais aos petrechos em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Ressalta-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não
só para o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e
recolhimento das redes, mas também para deslocamento, o que lhes proporciona
elevada autonomia. Também, dispõem de equipamentos que localizam os
cardumes e auxiliam na navegação, minimizando a possibilidade de danos.
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Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos que
ocorrem em função do trânsito de embarcações de apoioconsidera-se que a
quantidade prevista de viagens para as bases de apoio marítimo é relativamente
pequena, principalmente quando considerados os dois principais portos que serão
utilizados pelo empreendimento na fase de instalação, em função de estarem
situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de embarcações
para os mais diversos usos.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos e de pesca as empresas de
pesca podem contatar diretamente a equipe de comunicação social da
PETROBRAS através do número telefônico gratuito (0800 882134) que é
informado nos folhetos e cartazes distribuídos nas entidades com interesse no
espaço marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido
através deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto é considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência é classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental gerador.
A abrangência espacial é local, a pois a perda ou danos aos petrechos de
pesca industrial se ocorrer, ocorre pontualmente.A duração é considerada
imediata, pois as condições normais da atividade pesqueira industrial é
reestabelecida assim que as medidas são adotadas A permanência do impacto é,
portanto, temporária.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo impacto efetivo Aumento no tráfego
marítimo pelo trânsito de embarcações de apoio e também por impactos similares
decorrentes das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
Projeto Etapa 3 o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados
também pelos impactos Interferência na atividade pesqueira artesanal e industrial,
pelo trânsito de embarcações de apoio e Colisão com embarcações de Artesanal
e Industrial. Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um
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acidente ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são
percebidas individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa
de existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando o grupo de
pescadores industriais, classificados como de sensibilidade baixa, este impacto é
classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.2-10 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.2-10 – Classificação do Impacto Perda ou danos aos petrechos de
pesca industrial.
Impacto I46

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
industrial

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de
apoio e a avaliaçãodas interferências e das interações dos empreendimentos de
exploração e produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar os empresas que possam ter suas embarcações e petrechos
danificados. Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o
desenvolvimento das atividades do
empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de pesca. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
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O Quadro II.6.1.5.2.2-11 apresenta o grau de eficácia da medida para o
impacto.
Quadro II.6.1.5.2.2-11 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos
aos petrechos de pesca industrial.
Impacto I46

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
industrial

Indenizatória

Indenização empresas que
venham a ter seus petrechos de
pesca danificados por ação de
embarcação de apoio

Alto

• Quantidade de danos de petrecho de pesca causados por ação de
embarcações de apoio.
• Quantidade

de

empresas

de

pesca

industrial

indenizadas

que

comprovadamente tiveram seus petrechos de pesca danificados por ação
de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e
revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de
embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por
meio de acordos internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário
foram objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de danos de petrecho de pesca por ação de embarcações de
apoio
• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram
seus petrechos de pesca danificados por ação de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e
Normas da Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e
revoga a Lei nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de
embarcações pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por
meio de acordos internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário
foram objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá
providências correlatas.
II.6.1.5.2.3 – Fase de Operação
O

Quadro

II.6.1.5.2.3-1

e

o

Quadro

II.6.1.5.2.3-2

apresentam,

respectivamente, a relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na
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fase de operação do empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e
fatores ambientais.
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Quadro II.6.1.5.2.3-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos potenciais identificados sobre o meio
socioeconômico na fase de operação.
Aspecto Ambiental
Trânsito de embarcações
de apoio

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar

Fator Ambiental

Sensibilidade

N° do Impacto

Impacto

Atividade Pesqueira Artesanal

Alta

O53

Colisão com embarcações de pesca artesanal

Atividade Pesqueira Artesanal

Alta

O54

Perda ou danos aos petrechos de pesca

Atividade pesqueira industrial

Baixa

O55

Colisão com embarcações de pesca industrial

Atividade pesqueira industrial

Baixa

O56

Perda ou danos aos petrechos de pesca

Atividade Pesqueira Artesanal

Alta

O57

Interferência na pesca artesanal pelo vazamento de óleo

Atividade pesqueira industrial

Baixa

O58

Interferência na pesca industrial pelo vazamento de óleo

Atividade Turística

Baixa

O59

Interferência na Atividade Turística pelo vazamento de óleo no mar

Atividade de navegação

Baixa

O60

Alteração no Tráfego Marítimo pelo vazamento de óleo no mar

Infraestrutura de Transporte

Média

O61

Alteração no Tráfego Aéreo pelo vazamento de óleo no mar

Infraestrutura de Transporte

Média

O62

Aumento da pressão sobre a Infraestrutura Portuária

Quadro II.6.1.5.2.3-2 – Matriz de interação entre aspectos ambientais e fatores ambientais dos impactos potenciais identificados sobre o
meio socioeconômico na fase de operação.
Aspecto Ambiental/Fatores Ambientais

Infraestrutura
de Transporte
(Média)

Trânsito de embarcações de apoio
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar
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Pesqueira
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Atividade
Pesqueira
Industrial
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O57

O58
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.2.3-3. A seguir
são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do empreendimento.
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Importância
Média
Pequena
Média
Pequena

Temporária

Reversível

Cumulativo/
Sinérgico/
Induzido

NA

não

Alta

Média

Temporária

Reversível

Cumulativo/
Sinérgico/
Induzido

NA

sim

Média

Grande

Grande

Magnitude
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

Curta

Interferência na atividade turística pelo vazamento de
óleo no mar

Curta

Alta

Impacto em UC
Não
não
não
não

Suprarregional

O59

Suprarregional

Sim

Frequência
NA
NA
NA
NA

Imediato

Atividade Turística (Alta)

Imediato

NA

Cumulatividade
Cumulativo/
Induzido
Cumulativo/
Induzido
Cumulativo/
Induzido
Cumulativo/
Induzido

Direto

Cumulativo/
Sinérgico

Reversibilidade
Reversível
Reversível
Reversível
Reversível

Interferência com na pesca industrial pelo vazamento
de óleo

Direto

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária
Temporária
Temporária

Duração
Imediata
Imediata
Imediata
Imediata

Abrangência
espacial
Local
Local
Local

Tempo de
incidência
Imediato
Imediato

Forma de
incidência
Direto

O58

Negativo

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar

Atividade Pesqueira Industrial
(Baixa)

Negativo

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar.

Temporária

Interferência com a pesca artesanal pelo vazamento de
óleo

Curta

Atividade Pesqueira Artesanal
O57
(Alta)

Local

Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial

O56

Suprarregional

Atividade Pesqueira Industrial
(Baixa)

Imediato

Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal

Imediato

Atividade Pesqueira Artesanal
O55
(Alta)

Imediato

Socioeconômico

Trânsito de embarcações de
apoio

Direto

Colisão com embarcações de pesca industrial

O54

Direto

Atividade pesqueira industrial
(Baixa)

Direto

Colisão com embarcações de pesca artesanal

Direto

Atividade Pesqueira Artesanal
O53
(Alta)

Negativo

Impacto

Negativo

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.2.3-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de operação no meio Socioeconômico
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Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Importância
Média
Média

Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa

Baixa

Impacto em UC
não
não

sim

Frequência
NA
NA
NA

Cumulatividade
Cumulativo/
Sinérgico/
Indutor
Cumulativo
Cumulativo/Induzido

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Reversível

Permanência
Temporária
Temporária

Temporária

Duração
Imediata

Pressão sobre a Infraestrutura Portuária

Imediata

O62

Imediata

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Abrangência
espacial

Negativo

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar

Suprarregional

Alteração no Tráfego Aéreo pelo vazamento de óleo no
mar

Suprarregional

O61

Suprarregional

Infraestrutura de Transporte
(Média)

Tempo de
incidência

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar

Imediato

Alteração no Tráfego Marítimo pelo vazamento de óleo
no mar

Imediato

O60

Imediato

Atividade de navegação
(baixa)

Forma de
incidência

Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar

Direto

Impacto

Direto

N°

Indireto

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza
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O53 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Alta Sensibilidade
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de
instalação poderão ocorrer colisões no trajeto compreendido entre os blocos de
exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e Niterói). Neste
trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas, com
baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente dessa
natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa, sobretudo na
saída da Baía de Guanabara, onde a prática de pesca artesanal é mais frequente e
onde haverá o incremento no transito das embarcações de apoio no acesso aos portos
utilizados como base de apoio marítimo do empreendimento. Entretanto, cabe ressaltar
que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da Marinha do Brasil, que
estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências de tráfego.
Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de abalroamentos em função da movimentação das
embarcações de apoio, que podem abalroar as embarcações de pesca durante o
transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de exploração e
produção e as bases de apoio marítimo.
Devido às características das embarcações de pesca artesanal da região, maioria
não motorizada e sem equipamentos de comunicação e sinalização, podem ocorrer
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colisões com as embarcações envolvidas na atividade, caso não sejam detectadas a
tempo.
A área dos blocos encontra-se em região oceânica e as áreas preferenciais da
frota pesqueira artesanal estudada se concentram, predominantemente, em áreas
costeiras sobre a plataforma e o talude continental. Infere-se que a maior possibilidade
de colisão poderá ocorrer no espelho d’água da Baía de Guanabara e raio próximo à
sua entrada, onde se localizam as maiores concentrações da atividade de pesca
artesanal bem como da movimentação de embarcações de apoio.
Apesar disso, a interferência deste impacto foi considerada para toda a atividade
de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de embarcações de apoio
das bases portuárias.
O presente impacto está relacionado com os impacto efetivo de Interferencia na
atividade pesqueira artesanal.
De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.9 que representa as
áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo, as localidades de pesca
com maior possibilidade de serem atingidas encontram-se nos municípios do Rio de
Janeiro, Niterói, , Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty, todos
do estado do Rio de Janeiro.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas
áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo
sinérgico da possibilidade de colisões acidentais em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
Interferência na pesca artesanal, considera-se que a quantidade prevista de viagens de
embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já apresenta
intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
Assim sendo, esse impacto é considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência é classificada como direta por estar diretamente vinculado
ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado
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imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental
gerador.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo impacto efetivo Aumento no tráfego marítimo
pelo trânsito de embarcações de apoio e também das atividades que ocorrem na Bacia
de Santos. No âmbito do empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos
negativos causados também pelos impactos

Interferência na atividade pesqueira

artesanal, Perda ou Dano aos Petrechos de Pesca Artesanal e Interferência na
atividade pesqueira artesanal pelo vazamento de óleo no mar.
A abrangência espacial é local, apois se ocorrer colisão das embarcações de
apoio em embarcações de pesca artesanal, isso ocorre localmente. Não é
considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um acidente ocorra
envolvendo

embarcações

pesqueiras,

as

consequências

são

percebidas

individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
A duração é considerada imediata, pois as consequências da colisão podem ser
tratadas/compensadas, sem que isso comprometa por muito tempo a atividade
pesqueira da embarcação atingida. Trata-se de um impacto potencial temporário.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-4 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.2.3-4 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
artesanal.
Impacto O53

Colisão com embarcações
de pesca artesanal

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de apoio e
a avaliaçãodas interferências e das interações dos empreendimentos de exploração e
produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar os pescadores que possam ter suas embarcações danificadas. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.3-5 apresenta o grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.3-5 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos aos
petrechos de pesca artesanal.
Tipologia de
medida

Impacto O53

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
artesanal

Mitigadora
preventiva

Indenizatória

Coordenador da Equipe

Descrição

Grau de eficácia da medida

Dibulgação digital dos resultados do
Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
venham a ter suas embarcações
danificadas por colisão com
embarcações de apoio.

Técnico Responsável

Médio

Alto
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões de embarcações de pesca artesanal e embarcações de
apoio.
• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram suas
embarcações de pesca colididas com embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

O54 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
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Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Sensibilidade baixa.
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de instalação, operação
e desativação potencializa colisões no trajeto compreendido entre os blocos de
exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e Niterói). Neste
trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
A atividade está programada para ocorrer em águas profundas, porém um eventual
incidente dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da
costa, sobretudo na saída da Baía de Guanabara, onde haverá o incremento no
transito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados como base de
apoio marítimo do empreendimento. Entretanto, não está descartado o abalroamento
com embarcações das frotas industrias presentes em águas mais profundas, com
possibilidade bastante reduzida.
Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de abalroamentos em função da movimentação das
embarcações de apoio, que podem abalroar as embarcações de pesca durante o
transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de exploração e
produção e as bases de apoio marítimo, sobretudo nas áreas onde está previsto maior
incremento do trânsito de embarcações, notadamente o entorno e interior da Baía de
Guanabara.
Destaca-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não só para
o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes,
mas também para deslocamento, o que lhes proporciona elevada autonomia. Também,
dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação.
Com relação às áreas mais distantes da costa, o local ocupado pela unidade
produtora delimita uma área de segurança de 500m ao entorno do seu raio de
ancoragem de maneira a evitar riscos de acidentes. Ainda assim estas instalações
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acabam se tornando atratores de peixes e, por isto, fazem com que as embarcações de
pesca tentem se aproximar das instalações, aumentando a possibilidade de colisões.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas
áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo
sinérgico da possibilidade de colisões acidentais em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
interferência na pesca industrial, considera-se que a quantidade prevista de viagens de
embarcações de apoio para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já apresenta
intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente vinculado
ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado
imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental
gerador.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de
embarcações de apoio previsto pelo Projeto Etapa 3 e também pelas atividades que
ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do empreendimento o impacto é
potencializador dos efeitos negativos causados também pelos impactos Interferência
na atividade pesqueira industrial e Perda ou Dano aos Petrechos de Pesca Industrial.
A abrangência espacial é local, a duração é considerada imediata. A permanência
do impacto, portanto, é temporária.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto é considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores industriais, classificados como de
sensibilidade baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-6 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.2.3-6 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
industrial.
Impacto O54

Colisão com embarcações
de pesca industrial

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Indenizar as empresas de pesca industrial que possam ter suas embarcações
danificadas.

Ressarcimentos

serão

realizados

quando,

comprovadamente,

for

identificada a colisão entre a embarcação de pesca e a de apoio. As informações
poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.3-7 apresenta o grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.3-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto Colisão com embarcações
de pesca industrial.
Impacto O54

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Colisão com
embarcação de
pesca industrial

Indenizatória

Indenização empresa de pesca
industrial que possam ter suas
embarcações danificadas

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões de embarcações de pesca industrial e embarcações de
apoio
• Quantidade de empresas de pesca industrial indenizadas que comprovadamente
tiveram suas embarcações colididas com embarcações de apoio.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

O55 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – sensibilidade alta
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que o impacto potencial de colisão com embarcações de pesca,
em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de
operação poderão ser danificados petrechos de pesca no trajeto compreendido entre
os blocos de exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e
Niterói), mas não se espera que isso ocorra mediante o trânsito normal de
embarcações de apoio. Neste trajeto determinado circularão as embarcações de apoio
para transporte de alimentos, equipamentos e de resíduos, etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas, com
baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente dessa
natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa, sobretudo na
Baía de Guanabara, onde a lâmina d’água é pouco profunda e há maior probabilidade
de contato entre os petrechos e as embarcações. Também, é onde a prática de pesca
artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento no transito das embarcações
de apoio no acesso aos portos utilizados como base de apoio marítimo do
empreendimento.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da
Marinha do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências
de tráfego.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a operação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o reboque
de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de apoio, implicando
em danos ou perda destes equipamentos, especialmente aos espinhéis, redes de
espera, redes de arrasto, boias de sinalização.
Tal situação é agravada devido às características das embarcações de pesca
artesanal da região, maioria não motorizada e sem equipamentos de comunicação e
sinalização.
A interferência deste impacto foi considerada para toda a atividade de pesca
artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de embarcações de apoio das bases
portuárias. De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.9 que

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Pág.
745/814

representa as áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo, os
pescadores com maior possibilidade de serem atingidos encontram-se nos municípios
do Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e
Paraty, todos do estado do Rio de Janeiro.]
No subitem II.5.3.8 foi descrita a atividade pesqueira artesanal para os onze
municípios citados e em relação aos municípios de Duque de Caxias, Mangaratiba e
Itaguaí tem-se a considerar que:
• a análise dos dados de distribuição do esforço de pesca artesanal do município
de Mangaratiba demostraram que foram registrados apenas dois relatos de
atuação nas áreas de possível conflito com as rotas de embarcações e possível
mancha de óleo e que tais relatos adviram de pescadores que apresentam
extensa abrangência em suas áreas de atuação, caracterizando-os como
pescadores de alta mobilidade e que consequentemente sofrem pequena
interferência das atividades em questão;
• condição semelhante ocorre em Itaguaí onde dois pescadores de alta mobilidade
têm pequena parte de suas áreas de pesca coincidente com a rota das
embarcações de apoio e um outro registro de catador de siri no qual as rotas de
navegação em nada influem em sua atividade e;
• em Duque de Caxias a pesca é fortemente concentrada no fundo da Baía de
Guanabara, área não afetada pelas rotas de navegação e tampouco por um
possível vazamento de óleo na área do Pré-Sal.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
tem levado a geração de interações com a atividade de pesca, que compartilha das
mesmas áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um
acréscimo cumulativo da possibilidade de danos acidentais aos petrechos em função
do incremento das atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de
navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
interferência nas atividades de pesca artesanal e industrial e aumento do tráfego
marítimo pelo trânsito das embarcações de apoio, considera-se que a quantidade
prevista de viagens para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
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empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já apresenta
intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
O presente impacto está relacionado com os impactos efetivos de alteração das
rotinas de navegação e de pesca artesanal nas áreas de sobreposição das rotas das
embarcações de apoio.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos os pescadores podem contatar
diretamente a equipe de comunicação social da PETROBRAS através do número
telefônico gratuito (0800 882134) que é informado nos folhetos e cartazes distribuídos
nas colônias, cooperativas e demais entidades com interesse no espaço marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido através
deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente vinculado
ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado
imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental
gerador.
A abrangência espacial é local, a duração é considerada imediata. A
permanência do impacto será temporária considerando que o impacto possui duração
imediata.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo trânsito de embarcações previsto pelo Etapa 3
e também das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos Iinterferência na atividade pesqueira artesanal e industrial e Colisão
com Embarcações de Pesca Artesanal e Industrial.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível. Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que
caso um acidente ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são
percebidas individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
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O Quadro II.6.1.5.2.3-8 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-8 – Classificação do Impacto Perda ou danos aos petrechos de pesca
artesanal.
Impacto O55

Perda ou danos aos
petrechos de pesca

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de apoio e
a avaliaçãodas interferências e das interações dos empreendimentos de exploração e
produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar

os

pescadores

que

possam

ter

seus

petrechos

danificados.

Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento das
atividades do empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de pesca. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.3-9 apresenta o grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.3-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos aos
petrechos de pesca artesanal.
Tipologia de
medida

Impacto O55

Mitigadora
preventiva
Perda ou danos aos
petrechos de pesca
Indenizatória
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Descrição

Grau de eficácia da medida

Dibulgação digital dos resultados do
Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
possam ter seus petrechos
danificados por embarcações de
apoio
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de danos de petrecho de pesca por ação de embarcações de apoio
• .Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

O56 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que o impacto potencial de colisão com embarcações de pesca,
em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de
operação existe o risco de danificarpetrechos de pesca industrial no trajeto
compreendido entre os blocos de exploração e as bases de apoio operacional (Portos
do Rio de Janeiro e Niterói). Neste trajeto determinado circularão as embarcações de
apoio para transporte de alimentos, equipamentos e de resíduos, etc.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da
Marinha do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências
de tráfego.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a operação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o reboque
de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de apoio, implicando
em danos ou perda destes equipamentos, especialmente aos “Long Lines”, redes de
espera, redes de arrasto, boias de sinalização.
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Essa é uma interação já existente na região de interesse. A implantação de
seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos tem levado a geração de
interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas áreas para o
desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo sinérgico da
possibilidade de danos acidentais aos petrechos em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Ressalta-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não só para
o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes,
mas também para deslocamento, o que lhes proporciona elevada autonomia. Também,
dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação,
minimizando a possibilidade de danos.
O presente impacto está relacionado com os impactos efetivos de alteração das
rotinas de navegação e de pesca industrial nas áreas de sobreposição das rotas das
embarcações de apoio.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
interferência nas atividades de pesca artesanal e industrial e aumento do tráfego
marítimo, considera-se que a quantidade prevista de viagens para as bases de apoio
marítimo é relativamente pequena, principalmente quando considerados os dois portos
que serão utilizados pelo empreendimento, em função de estarem situados em uma
região que já apresenta intensa movimentação de embarcações para os mais diversos
usos.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos ou embarcações pesqueiras as
empresas de pesca industrial podem contatar diretamente a equipe de comunicação
social da PETROBRAS através do número telefônico gratuito (0800 882134) que é
informado nos folhetos e cartazes distribuídos nas entidades com interesse no espaço
marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido através
deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente vinculado
ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado
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imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental
gerador.
A abrangência espacial é local apois caso ele ocorra incidirá pontualmente.A
duração é considerada imediata. Nesse sentido, a permanência do impacto é
temporária.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelos impactos relacionados ao trânsito de
embarcações de apoio para o Projeto Etapa 3 e também pelas atividades que ocorrem
na Bacia de Santos. Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto
potencial deixa de existir, sendo reversível.
Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um acidente
ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são percebidas
individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando o grupo de
pescadores industriais, classificados como de sensibilidade baixa, este impacto é
classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-10 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-10 – Classificação do Impacto Perda ou danos aos petrechos de pesca.
Impacto O56

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
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Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena
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Medidas Associadas:
Indenizar os empresas que possam ter suas embarcações danificadas.
Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento das
atividades do empreendimento causar danos. As informações poderão ser passadas
através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.3-11 apresenta o grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.3-11 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos aos
petrechos de pesca industrial.
Impacto O56
Perda ou danos aos
petrechos de pesca
industrial

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Indenizatória

Indenização das empresas de pesca
industrial que possam ter suas
embarcações e seus petrechos
danificados

Alto

Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de danos de petrecho de pesca por ação de embarcações de apoio
• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram seus
petrechos de pesca danificados por ação de embarcações de apoio.

O57 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira a rte s a n a l p e lo va za m e n to d e ó le o
no mar
Aspecto ambiental
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Alta sensibilidade
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Um possível vazamento de óleo que possa interferir com as áreas de pesca,
qualidade do pescado e até mesmo a perda de petrechos de pesca poderá ser sentido
pela atividade pesqueira artesanal com grande intensidade, também em virtude da
baixa mobilidade e autonomia da frota.
Descrição do Impacto Ambiental:
Derramamentos acidentais de óleo no mar representam um impacto potencial
sobre populações marinhas incluindo-se aquelas de interesse comercial, causado pela
ingestão de resíduos na coluna d’água e sobre o leito marinho, com efeitos negativos
sobre processos de reprodução, alimentação, comportamento e recrutamento de
recursos pesqueiros (IPIECA, 2000). Assim, a contaminação de áreas de pesca pode,
em curto prazo, suspender a atividade dos pescadores artesanais que, muitas vezes,
não possuem uma fonte de renda alternativa.
Além da contaminação do pescado, a presença da mancha pode modificar os
padrões de deslocamento da frota até os pesqueiros, com a exclusão da navegação
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sobre a área da mancha e com a adequação à nova localização dos cardumes,
podendo até promover a mudança no ponto de desembarque previsto (IPIECA, 2000),
o que torna evidente o risco de impactar UCs.
A identificação das UCs afetadas deve levar em conta a modelagem de vazamento
de óleo apresentada. Essa identificação assim como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem
II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Como consequências poderão ocorrer elevação dos custos de captura –
combustível, alimentação e gelo – onerando a atividade, no caso de serem necessárias
alterações de percurso, ou impossibilidades de incursões, principalmente da pesca
artesanal, devido à baixa mobilidade e autonomia da frota.
Por outro lado, dependendo da magnitude do acidente, em médio/longo prazo,
poderão ser observados impactos relacionados com a origem do pescado e seu vínculo
com a contaminação ocorrida. Nestes casos, ocorre a redução no preço do pescado
capturado na região, comprometendo a fonte de renda de um número significativo de
trabalhadores na cadeia produtiva desta atividade.
Somados aos possíveis impactos sobre a biota e limitação na capacidade de
navegação da frota, a mancha pode ainda surpreender atividades de pesca em curso
no momento do vazamento, danificando embarcações e petrechos de pesca (IPIECA,
2000). Ressalta-se que a área possivelmente afetada por um acidente de pior caso é
utilizada por diversos pescadores existentes nos municípios que compõem a área de
estudo.
O impacto é cumulativo e sinérgico com demais impactos que incidem sobre a
atividade pesqueira como um todo, inclusive de outros empreendimentos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos da Interferência na atividade pesqueira artesanal, Colisão com
Embarcações de Pesca Artesanal e Perda ou Danos aos Petrechos de Pesca
Artesanal. Relaciona-se, sendo induzido, com os impactos percebidos pelo meio
físico/biótico, como por exemplo: Alteração da qualidade da água costeira pelo
vazamento de combustível e/ou óleo no mar e Perturbação no nécton pelo vazamento
de combustível e/ou óleo no mar.
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Tendo em vista estes fatores, este impacto foi avaliado como negativo; direto, no
caso da mancha de óleo atingir diretamente embarcações e petrechos de pesca. É de
tempo de incidência imediato, abrangência espacial suprarregional, duração curta,
permanência temporária e reversível.
É considerado de alta magnitude, devido à dimensão e às características
ambientais da área passível de ser afetada e por existir a probabilidade da mancha
atingir as regiões costeiras, ampliando significativamente a interferência, não só com a
pesca em alto mar, mas com modalidades mais próximas da costa. De acordo com as
classificações acima, este impacto foi considerado de grande importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-12 apresenta a síntese da qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-12 – Classificação do impacto interferência na atividade pesqueira
artesanal pelo vazamento de óleo no mar.
Impacto O57

Interferência na atividade
pesqueira artesanal pelo
vazamento de óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, sinérgico

Magnitude

Alta

Importância

Grande

Medidas Associadas:
Realização periódica de treinamentos de agentes ambientais (capacitação de
pessoas da sociedade civil, inclusive pescadores), para atuar como agentes de limpeza
de praias em caso de vazamento de óleo. A capacitação conta com parte teórica e
pratica em conjunto como os CDA (Centros de Defesa Ambiental da PETROBRAS).
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Aplicação do Plano de Contingência da Socioeconomia que deve incluir o
desenvolvimento de ações junto às comunidades pesqueiras de modo a avaliar
prejuízos e formas de ressarcimento do dano ambiental.
Comunicação imediata do setor pesqueiro em situações de emergência.
Também, prevenção através do treinamento de pessoal interno e medidas de
segurança dos padrões operacionais e aplicação do que esta planejado para
emergências individuais das plataformas/FPSOs e para emergência de vazamento de
óleo
Ações de assessoria jurídica, administração e finanças quanto à prevenção, ao
recebimento e ao tratamento de reivindicações e indenizações por danos a pessoas,
patrimônio e meio ambiente, previstas no Plano de Resposta à Emergência da UO-BS.
O Quadro II.6.1.5.2.3-13 apresenta o Grau de eficácia da medida para o potencial
impacto Interferência na pesca artesanal pelo vazamento de óleo.

Quadro II.6.1.5.2.3-13 – Grau de eficácia da medida para o potencial impacto – Interferência
na pesca artesanal pelo vazamento de óleo.
Impacto O57

Tipologia de
medida

Grau de
eficácia da
medida

Descrição
Realização periódica de treinamentos de agentes
ambientais (capacitação de pessoas da sociedade civil,
inclusive pescadores), para atuar como agentes de
limpeza de praias em caso de vazamento de óleo.
Aplicação do Plano de Contingência da Socioeconomia
que deve incluir o desenvolvimento de ações junto às
comunidades pesqueiras de modo a avaliar prejuízos e
formas de ressarcimento do dano ambiental.

Interferência na
atividade
pesqueira
artesanal pelo
vazamento de
óleo no mar

Preventiva

Comunicação imediata do setor pesqueiro em situações
de emergência.

Médio

Prevenção através do treinamento de pessoal interno e
medidas de segurança dos padrões operacionais
Aplicação o que esta planejado para emergências
individuais das plataformas/FPSOs e para emergência
de vazamento de óleo

Compensatória

Coordenador da Equipe

Ações de assessoria jurídica, administração e finanças
quanto à prevenção, ao recebimento e ao tratamento de
reivindicações e indenizações por danos a pessoas,
patrimônio e meio ambiente, previstas no Plano de
Resposta à Emergência da UO-BS.
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Parâmetros e indicadores contidos nos Plano de Resposta à Emergência da UOBS e Plano de Contingência.
Deve ser observado da mesma forma:
• Número de acionamentos para indenização
• Quantidade de pescadores indenizados
• Acompanhamento dos resultados de monitoramento da produção pesqueira.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015

O58 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e p e s q u e ira in d u s tria l p e lo va za m e n to d e ó le o
no mar
Aspecto ambiental:
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Industrial – Sensibilidade baixa
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Um possível vazamento de óleo que possa interferir na área onde se pratica a
pesca industrial, com a qualidade do pescado e até mesmo a perda de petrechos de
pesca poderá ser sentido pela atividade pesqueira industrial.
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Descrição do Impacto Ambiental:
Como mencionado no impacto anterior, que trata do impacto do vazamento de óleo
sob a atividade pesqueira artesanal, os derramamentos acidentais de óleo no mar
representam um impacto potencial sobre populações marinhas incluindo-se aquelas de
interesse comercial, causado pela ingestão de resíduos na coluna d’água e sobre o
leito marinho, com efeitos negativos sobre processos de reprodução, alimentação,
comportamento e recrutamento de recursos pesqueiros (IPIECA, 2000). Assim, a
contaminação de áreas de pesca pode, em curto prazo, suspender ou alterar a
atividade de pesca industrial.
Além da contaminação do pescado, a presença da mancha pode modificar os
padrões de deslocamento da frota até os pesqueiros, com a exclusão da navegação
sobre a área da mancha e com a adequação à nova localização dos cardumes,
podendo até promover a mudança no ponto de desembarque previsto (IPIECA, 2000).
Como consequências poderão ocorrer elevação dos custos de captura –
combustível, alimentação e gelo – onerando a atividade, no caso de serem necessárias
alterações de percurso, ou impossibilidades de incursões.
Por outro lado, dependendo da magnitude do acidente, em médio/longo prazo,
poderão ser observados impactos relacionados com a origem do pescado e seu vínculo
com a contaminação ocorrida. Somados aos possíveis impactos sobre a biota e
limitação na capacidade de navegação da frota, a mancha pode ainda surpreender
atividades de pesca em curso no momento do vazamento, danificando embarcações e
petrechos de pesca (IPIECA, 2000).
Os efeitos sobre o fator ambiental são potencializados por outros impactos
evidenciados na Bacia de Santos sendo, portanto, um impacto cumulativo e sinérgico
com outros empreendimentos, e também com impactos do Projeto Etapa 3 que incidem
sobre a atividade pesqueira industrial. Relaciona-se, sendo induzido, com os impactos
percebidos pelo meio físico/biótico, como por exemplo: Alteração da qualidade da água
oceânica pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar e Perturbação no nécton
pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar.
Caso a interferência ocorra apenas na atividade pesqueira industrial, cujas áreas
de pesca são bastante abrangentes e mais distantes da costa – em águas oceânicas,
não se espera que haja impactos sobre UCs.
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Tendo em vista estes fatores, este impacto foi avaliado como negativo; direto, no
caso da mancha de óleo atingir diretamente embarcações e petrechos de pesca. É de
tempo de incidência imediato, abrangência espacial suprarregional, duração curta,
permanência temporária e reversível.
É considerado de alta magnitude, devido à dimensão e às características
ambientais da área passível de ser afetada e por existir a probabilidade da mancha
atingir as regiões costeiras, ampliando significativamente a interferência, não só com a
pesca em alto mar, mas com modalidades mais próximas da costa. De acordo com as
classificações acima, este impacto foi considerado de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-14 apresenta a síntese da qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-14 – Classificação do impacto interferência na atividade pesqueira
industrial pelo vazamento de óleo no mar.
Impacto O58

Interferência na atividade
pesqueira industrial pelo
vazamento de óleo no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, sinérgico, induzido

Magnitude

Alta

Importância

Média

Medidas Associadas:
Prevenção através do treinamento de pessoal interno e medidas de segurança dos
padrões operacionais.
Aplicação

do

que

esta

planejado

para

emergências

individuais

das

plataformas/FPSOs e para emergência de vazamento de óleo. O Quadro
II.6.1.5.2.3-15 apresenta o grau de eficácia da medida para o potencial impacto
Interferência na pesca industrial pelo vazamento de óleo.
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Quadro II.6.1.5.2.3-15 – Grau de eficácia da medida para o potencial impacto – Interferência
na pesca industrial pelo vazamento de óleo.
Impacto O58
Interferência
com a pesca
industriall pelo
vazamento de
óleo

Tipologia de
medida

Grau de
eficácia da
medida

Descrição
Prevenção através do treinamento de pessoal interno e
medidas de segurança dos padrões operacionais

Preventiva

Aplicação o que esta planejado para emergências
individuais das plataformas/FPSOs e para emergência de
vazamento de óleo

Médio

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Parâmetros e indicadores contidos nos Plano de Resposta à Emergência da UOBS e Plano de Contingência.
• Acompanhamento dos resultados de monitoramento da produção pesqueira.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015

O59 – In te rfe rê n c ia n a a tivid a d e tu rís tic a p e lo va za m e n to d e ó le o n o m a r
Aspecto ambiental:
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar
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Fator ambiental afetado:
Atividade Turística – sensibilidade alta
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
De acordo com a modelagem apresentada, para a fase de operação o cenário de
pior caso aponta probabilidade de toque de óleo na costa entre os estados do Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul, sendo que os municípios que apresentaram os menores
tempos de toque na costa concentram-se, principalmente, na região de Arraial do Cabo
e Maricá, no litoral fluminense, seguido do litoral dos municpipios de Ilhabela (SP) e
Florianópolis (SC) Esse possível toque de óleo pode interferir com a atividade turística
(fator ambiental) desenvolvida na região.
Descrição do Impacto Ambiental:
A área com potencial de ser atingida pela mancha de óleo oriunda do vazamento
acidental, prevista pela modelagem numérica, é de grande interesse turístico. Muitos
dos municípios da área de estudo têm no turismo uma das principais fontes de renda,
quando não a principal. Esta atividade se configura como um dos principais indutores
de crescimento econômico de diversas cidades litorâneas do Sudeste, em especial nos
estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Considera-se que pode haver a interferência em Unidades de Conservação (UCs),
uma vez que a maior parte delas possui como objetivos o desenvolvimento de atividade
turística e representam importantes atrativos turísticos para as regiões nas quais estão
inseridas. A identificação das UCs afetadas deve levar em conta a modelagem de
vazamento de óleo apresentada. Essa identificação assim como a descrição de que
forma elas serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há
populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas
no subitem II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
Portanto, a ocorrência de um acidente envolvendo vazamento de óleo atingindo
tais regiões, acarretaria uma considerável diminuição no fluxo de turistas e,
consequente, perda de receitas, principalmente nas áreas de prestação de serviços e
comércio. Trata-se de um impacto cumulativo, sinérgico com os demais impactos que
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pelo impacto

Alterações no tráfego marítimo pelo vazamento de óleo no mar. Este impacto foi
avaliado como negativo; direto e imediato. É considerado suprarregional pois
observando as premissas adotadas pela modelagem de vazamento de óleo a
interferência na atividade turística pode acontecer em mais de um município,
principalmente na Microrregião dos Lagos. A duração desse impacto é curta, uma vez
que não são esperados efeitos no turismo por mais de cinco anos. Dessa forma, sua
permanência é também considerada temporária.
A interferência na atividade turística pelo vazamento de óleo no mar é um impacto
reversível, já que as atividades podem ser retomadas a medida que a qualidade dos
recursos naturais impactados é reestabelecida. É ainda considerado de

média

magnitude, tendo em vista o interesse turístico da região que poderia ser afetada, bem
como a importância das receitas oriundas das atividades de turismo, na composição do
montante de arrecadação de diversas cidades litorâneas. O fator ambiental atividade
turística foi classificado como de alta sensibilidade e, consequentemente, este
impacto foi considerado de grande importância.
O Quadro II.6.1.5.2.3-16 apresenta a síntese da qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-16 – Classificação do impacto interferência na atividade turística pelo
vazamento de óleo no mar.
Impacto O59

Interferência na atividade
turística pelo vazamento de
óleo no mar

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Sim

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Induzido

Magnitude

Média

Importância

Grande
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Medidas Associadas:
Realização periódica de treinamentos para atendimento às emergências, aplicação
do Plano de Contingência da Socioeconomia, comunicação imediata ao setor turístico
em situações de emergência. Essas medidas possuem grau de eficácia médio, pois a
sociedade estará mais preparada para a ocorrência de eventos de vazamento.
O Quadro II.6.1.5.2.3-17 apresenta o Grau de eficácia da medida para o potencial
impacto Interferência com as atividades de turismo e lazer.
Quadro II.6.1.5.2.3-17 – Grau de eficácia da medida para o potencial impacto –Interferência
na atividade turística pelo vazamento de óleo no mar.
Impacto O59
Interferência na
atividade turística
pelo vazamento de
óleo no mar

Tipologia de medida

Descrição

Grau de eficácia da
medida

Mitigadora /preventiva

Realização periódica de
treinamentos, aplicação do Plano de
Contingência da Socioeconomia,
comunicação imediata ao setor
turístico em situações de
emergência.

Média

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento da taxa de ocupação turística.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015
• Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Albatrozes e Petréis.
A Política Nacional de Turismo é estabelecida pela Lei 11.771/08, consolidada pelo
Plano Nacional de Turismo e demais planos regionais.
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O60 – Alte ra ç ã o n o trá fe g o m a rítim o p e lo va za m e n to d e ó le o n o m a r
Aspecto ambiental
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar.
Fator ambiental afetado:
Atividade de Navegação – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Caso ocorra um vazamento de óleo no cenário de pior caso, podem ocorrer
alterações no tráfego marítimo e nas rotas de navegação, a fim de desviar da mancha
de óleo, devido ao seu respectivo deslocamento. Tais alterações podem levar a
eventuais aumentos de percurso das embarcações comerciais.
Descrição do Impacto Ambiental:
A necessidade do deslocamento de material e equipamentos para contenção da
mancha e controle do acidente pode acarretar em um aumento da movimentação de
embarcações de apoio. A intensificação desse tráfego pode interferir na rota das
demais embarcações que possivelmente estarão em busca de rotas alternativas para
desviarem da mancha, o que reforça que este impacto pode interferir sobre as UCs,
ampliando ainda a sensibilidade deste fator e potencializando a probabilidade de
acidentes de navegação.
A identificação das UCs afetadas deve levar em conta a modelagem de vazamento
de óleo apresentada. Essa identificação assim como a descrição de que forma elas
serão afetadas, as consequências previstas para cada unidade e se há populações
tradicionais que dependem dos recursos naturais da UC são apresentadas no subitem
II.6.1.5 – Impactos previstos sobre Unidades de Conservação.
O impacto é potencializado pelo tráfego de embarcações que já ocorre em função
de outras atividades do présal, sendo portanto, cumulativo e sinérgico. É também
indutor do impacto Pressão sobre a infraestrutura portuária.
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Este impacto foi avaliado como potencial, negativo; direto, no caso da mancha
de óleo impedir o trânsito de embarcações em suas rotas tradicionais. Foi classificado
com tempo de incidência imediato, abrangência espacial suprarregional, duração
imediata, permanência temporária e reversível. Foi avaliado como de baixa
magnitude e de pequena importância. O Quadro II.6.1.5.2.3-18 apresenta a síntese
da qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-18 – Classificação do impacto alterações no tráfego marítimo pelo
vazamento de óleo no mar.
Impacto O60

Alterações no tráfego
marítimo pelo
vazamento de óleo no
mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Impacto em UC

Sim

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Sinérgico, Indutor

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Comunicação imediata à autoridade Marítima – Capitania dos Portos.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do monitoramento do tráfego marítimo.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
• Lei nº 9.966/2000
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• Decreto nº 4.136/2002
• Decreto nº 5.098/04
• Resolução CONAMA nº 398/2008
• Decreto n° 8.127/2013
• Resolução CONAMA n° 472/2015

O61 – Alte ra ç ã o n o trá fe g o a é re o p e lo va za m e n to d e ó le o n o m a r
Aspecto ambiental
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar
Fator ambiental afetado
Infraestrutura de Transporte – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Poderá ocorrer um aumento no número de viagens aéreas às bases de apoio e à
Unidade de Produção em caso de acidente, para atender à necessidade de transporte
de pessoal e equipamentos para a contenção de um vazamento acidental.
Descrição do Impacto Ambiental:
A necessidade de transporte de pessoal e equipamentos para a contenção de um
vazamento acidental acarretaria em um aumento no número de viagens aéreas às
bases de apoio e à Unidade de Produção, o que poderá ocasionar uma pressão
momentânea.
Destaca-se,

ainda,

a

possível

ampliação

do

número

de

viagens

para

acompanhamento das autoridades ou cobertura jornalística, o que deve interferir nas
operações de voo normais que ocupam o espaço aéreo regional, ampliando os riscos
de ocorrência de acidentes. O impacto é potencializado pelo tráfego de aeronaves que
já ocorre em função de outras atividades, sendo portanto, cumulativo.
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A localização das bases de apoio aéreo próximas a costa minimiza a interferência
sobre as rotas de helicóptero civíl e comercial que operam majoritariamente em áreas
urbanas. Ainda assim, espera-se um aumento da pressão sobre as atividades de pouso
e decolagem nos referidos aeroportos. No entanto, não foram identificadas UCs que
possam ser impactadas.
Este impacto foi avaliado como potencial, negativo; direto, no caso da
intensificação número de voos em decorrência das ações decorrentes do acidente. Foi
classificado com tempo de incidência imediato, abrangência espacial suprarregional,
duração imediata, permanência temporária e reversível. Foi avaliado como de baixa
magnitude e de média importância. O Quadro II.6.1.5.2.3-19 apresenta a síntese da
qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-19 – Classificação do impacto intensificação no tráfego aéreo pelo
vazamento de óleo no mar.
Impacto O61

Intensificação no tráfego
aéreo pelo vazamento de óleo
no mar

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Impacto em UC

Não

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Comnicação imediata à autoridade aérea.
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Acompanhamento do monitoramento do tráfego aéreo.
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Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação específica.

O62 – Au m e n to d a p re s s ã o s o b re a in fra e s tru tu ra p o rtu á ria
Aspecto ambiental:
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar
Fator ambiental afetado:
Infraestrutura de Transporte – sensibilidade média
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Com um possível acidente ocorrerá uma intensificação do fluxo de embarcações
destinadas à contenção do acidente o que poderá pressionar os portos e infraestrutura
existente.
Descrição do Impacto Ambiental:
A possível alteração das rotas de navegação e intensificação do fluxo de
embarcações de apoio, destinadas às ações de contenção do vazamento ocasionado
por um acidente, pode interferir na infraestrutura portuária, na região e/ou nas próprias
bases de apoio.
Nesse contexto, considerando-se a necessidade dos portos marítimos, que fazem
parte do projeto, de absorver uma inesperada intensificação de fluxo de embarcações e
atividades, esse impacto é identificado como negativo. O impacto é potencializado
pelo tráfego de embarcações que já ocorre em função de outras atividades do présal,
sendo portanto, cumulativo e induzido pelo impacto da alteração no tráfego marítimo
pelo vazamento de óleo no mar.
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Como as áreas portuárias a serem utilizadas já existem, o aumento da pressão
sobre a infraestrutura portuária por conta de eventuais vazamentos de óleo no mar não
condiciona impactos sobre UCs.
Este impacto foi avaliado como potencial, indireto, no caso da intensificação
número de embarcações que demandem a infraestrutura existente. Foi classificado
com tempo de incidência imediato, abrangência espacial suprarregional, duração
imediata, permanência temporária e reversível. Foi avaliado como de baixa
magnitude e de média importância. O Quadro II.6.1.5.2.3-20 apresenta a síntese da
qualificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.3-20 – Classificação do impacto pressão sobre a infraestrutura portuária.
Impacto O62

Pressão sobre a Infraestrutura
Portuária

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Indireto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Suprarregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo
Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Apesar da media importância desse impacto, pelo fato de ser potencial e difuso
(não se pode definir quais as áreas portuárias serão utilizadas), não são apresentadas
medidas para sua mitigação. Todavia, o número de embarcações envolvidas durante o
atendimento à emergência ambiental é monitorado, assim como o número de
atracações e os locais. O grau de eficácia dessa medida é considerado baixo.
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Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
Número de embarcações e controle de atracações para situações de emergência.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Não há legislação específica.
II.6.1.5.2.4 – Fase de Desativação
O Quadro II.6.1.5.2.4-1 e o Quadro II.6.1.5.2.4-2 apresentam, respectivamente, a
relação entre os aspectos, fatores e impactos ambientais na fase de desativação do
empreendimento e a matriz de interação dos aspectos e fatores ambientais.

Quadro II.6.1.5.2.4-1 – Relação entre os aspectos ambientais, fatores ambientais e impactos
potenciais identificados sobre o meio socioeconômico na fase de
desativação.
Aspecto Ambiental

Trânsito de embarcações
de apoio

Fator Ambiental

Sensibilida
de

N° do
Impacto

Impacto

Atividade Pesqueira
Artesanal

Alta

D25

Colisão com embarcações de pesca
artesanal

Atividade Pesqueira
Artesanal

Alta

D26

Perda ou danos aos petrechos de
pesca artesanal

Atividade pesqueira
industrial

Baixa

D27

Colisão com embarcações de pesca
industrial

Atividade pesqueira
industrial

Baixa

D28

Perda ou danos aos petrechos de
pesca industrial

Quadro II.6.1.5.2.4-2 – Matriz de Impactos Ambientais Potenciais identificados na Fase de
Desativação no Meio Socioeconômico

Aspecto Ambiental/ Fator Ambiental
Trânsito de embarcações de
apoio

Coordenador da Equipe

Atividade pesqueira
Artesanal (Alta)

Atividade pesqueira
industrial (Baixa)

D25
D26

D27
D28
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Os resultados da avaliação de cada impacto efetivo do meio socioeconômico
identificado na presente fase estão sistematizados no Quadro II.6.1.5.2.4-3. A seguir
são detalhados todos os impactos identificados para esta fase do empreendimento.
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Importância
Média
Pequena

Magnitude
Baixa
Baixa

Impacto em UC
não
não

Frequência
NA
NA

Cumulatividade
Cumulativo/
Induzido
Cumulativo/
Induzido

Reversibilidade
Reversível
Reversível

Permanência
Temporária

Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial

Temporária

D28

Duração

Atividade pesqueira industrial
(Baixa)

Imediata

Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal

Imediata

D27

Abrangência
espacial

Atividade Pesqueira Artesanal
(Alta)

Local

Colisão com embarcações de pesca industrial

Local

D26

Tempo de
incidência

Atividade pesqueira industrial
(Baixa)

Imediato

Colisão com embarcações de pesca artesanal

Imediato

D25

Forma de
incidência

Atividade Pesqueira Artesanal
(Alta)

Direto

Impacto

Direto

N°

Negativo

Fator Ambiental
(Sensibilidade)

Negativo

Aspecto Ambiental

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

Imediato

Local

Imediata

Temporária

Reversível

Cumulativo/
Induzido

NA

não

Baixa

Média

Local

Imediata

Temporária

Reversível

Cumulativo/
Induzido

NA

não

Baixa

Pequena

Direto
Direto

EIA
PEP01R02

Imediato

Negativo

Trânsito de embarcações de
apoio

Negativo

Socioeconômico

Meio

Natureza

Quadro II.6.1.5.2.4-3 – Matriz de impactos potenciais identificados na fase de desativação no meio Socioeconômico
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D25 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Alta Sensibilidade
Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de
instalação poderão ocorrer colisões no trajeto compreendido entre os blocos de
exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e Niterói). Neste
trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas, com
baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente dessa
natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa, sobretudo na
saída da Baía de Guanabara, onde a prática de pesca artesanal é mais frequente e
onde haverá o incremento no transito das embarcações de apoio no acesso aos portos
utilizados como base de apoio marítimo do empreendimento. Entretanto, cabe ressaltar
que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da Marinha do Brasil, que
estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências de tráfego.
O presente impacto está relacionado com o impacto efetivo de Interferencia na
atividade pesqueira artesanal.
Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de abalroamentos em função da movimentação das
embarcações de apoio, que podem atingir as embarcações de pesca durante o
transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de exploração e
produção e as bases de apoio marítimo.
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Devido às características das embarcações de pesca artesanal da região, maioria
não motorizada e sem equipamentos de comunicação e sinalização, podem ocorrer
colisões com as embarcações envolvidas na atividade, caso não sejam detectadas a
tempo.
A área dos blocos encontra-se em região oceânica e as áreas preferenciais da
frota pesqueira artesanal estudada se concentram, predominantemente, em áreas
costeiras sobre a plataforma e o talude continental. Infere-se que a maior possibilidade
de colisão poderá ocorrer no espelho d’água da Baía de Guanabara e raio próximo à
sua entrada, onde se localizam as maiores concentrações da atividade de pesca
artesanal bem como da movimentação de embarcações de apoio.
Apesar disso, a interferência deste impacto foi considerada para toda a atividade
de pesca artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de embarcações de apoio
das bases portuárias.
De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.9 que representa as
áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo, as localidades de pesca
com maior possibilidade de serem atingidas encontram-se nos municípios do Rio de
Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty, todos
do estado do Rio de Janeiro.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas
áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo
sinérgico da possibilidade de colisões acidentais em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
O presente impacto está relacionado com o impacto efetivo de Interferência na
atividade pesqueira artesanal.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito das embarcações de apoio,
considera-se que a quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio para as
bases

de

apoio

marítimo

é

relativamente

pequena,

principalmente

quando

considerados os dois portos que serão utilizados pelo empreendimento, em função de
estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de
embarcações para os mais diversos usos.
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Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto
ambiental gerador.
Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um acidente
ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são percebidas
individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo trânsito de embarcações previsto pelo Etapa 3
e também das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos Interferência na atividade pesqueira artesanal, Perda ou Dano aos
Petrechos de Pesca Artesanal e Interferência com a Pesca Artesanal pelo Vazamento
de Óleo.
A abrangência espacial é local, a duração do impacto foi considerada imediata.
Trata-se de um impacto potencial temporário.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.4-4 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.2.4-4 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
artesanal.
Impacto D25

Colisão com embarcações
de pesca artesanal

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Impacto com UC

Não

Magnitude

Baixa

Importância

Média

Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de apoio e
a avaliaçãodas interferências e das interações dos empreendimentos de exploração e
produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar os pescadores que possam ter suas embarcações e petrechos
danificados. As informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.4-5 apresenta o Grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.4-5 – Grau de eficácia da medida para o impacto Colisão com embarcação
de pesca artesanal.
Tipologia de
medida

Impacto D25

Colisão com
embarcação de
pesca artesanal

Mitigadora
preventiva
Indenizatória

Descrição

Grau de eficácia da medida

Dibulgação digital dos resultados do
Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
possam ter suas embarcações e
petrechos danificados

Médio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões entre embarcações de pesca e embarcações de apoio
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• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram suas
embarcações colididas com embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

D26 – Co lis ã o c o m e m b a rc a ç õ e s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade de Pesca Industrial – Sensibilidade baixa.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
O deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de instalação, operação
e desativação potencializa colisões no trajeto compreendido entre os blocos de
exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e Niterói). Neste
trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para transporte de alimentos,
equipamentos e de resíduos, etc.
A atividade está programada para ocorrer em águas profundas, porém um eventual
incidente dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da
costa, sobretudo na saída da Baía de Guanabara, onde haverá o incremento no
transito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados como base de
apoio marítimo do empreendimento. Entretanto, não está descartado o abalroamento
com embarcações das frotas industrias presentes em águas mais profundas, com
possibilidade bastante reduzida.
Descrição do Impacto Ambiental:
Verifica-se a possibilidade de abalroamentos em função da movimentação das
embarcações de apoio, que podem abalroar as embarcações de pesca durante o
transporte de insumos, equipamentos e resíduos entre as unidades de exploração e
produção e as bases de apoio marítimo, sobretudo nas áreas onde está previsto maior
incremento do trânsito de embarcações.
Destaca-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não só para
o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes,
mas também para deslocamento, o que lhes proporciona elevada autonomia. Também,
dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação.
Com relação às áreas mais distantes da costa, o local ocupado pela unidade
produtora delimita uma área de segurança de 500m ao entorno do seu raio de
ancoragem de maneira a evitar riscos de acidentes. Ainda assim estas instalações
acabam se tornando atratores de peixes e, por isto, fazem com que as embarcações de
pesca tentem se aproximar das instalações, aumentando a possibilidade de colisões.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
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tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas
áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo
sinérgico da possibilidade de colisões acidentais em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos de
interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito das embarcações de apoio,
considera-se que a quantidade prevista de viagens de embarcações de apoio para as
bases

de

apoio

marítimo

é

relativamente

pequena,

principalmente

quando

considerados os dois portos que serão utilizados pelo empreendimento, em função de
estarem situados em uma região que já apresenta intensa movimentação de
embarcações para os mais diversos usos.
Não é considerada interferência sobre UCs, uma vez que caso um acidente
ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as consequências são percebidas
individualmente, sem impactar uma área de pesca localizada na UC.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto
ambiental gerador.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo trânsito de embarcações previsto pelo Etapa 3
(I47) e também das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos Interferência sobre a pesca industrial e Perda ou Dano aos Petrechos
de Pesca Industrial.
A abrangência espacial é local, a duração foi considerada imediata. A
permanência do impacto será temporária.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores industriais, classificados como de
sensibilidade baixa, este impacto é classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.4-6 apresenta a classificação desse impacto.
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Quadro II.6.1.5.2.4-6 – Classificação do Impacto Colisão com embarcações de pesca
industrial.
Impacto D26

Colisão com embarcações
de pesca industrial

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporária

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Associadas:
Indenizar as empresas de pesca industrial que possam ter suas embarcações
danificadas.

Ressarcimentos

serão

realizados

quando,

comprovadamente,

o

desenvolvimento das atividades do empreendimento causar danos as embarcações de
pesca. As informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.4-7 apresenta o Grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.4-7 – Grau de eficácia da medida para o impacto Colisão com embarcações
de pesca industrial.
Tipologia de
medida

Impacto D26

Mitigadora
preventiva
Perda ou danos aos
petrechos de pesca
Indenizatória

Descrição

Grau de eficácia da medida

Divulgação dos resultados do
Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização das empresas de pesca
industrial que comprovadamente
tiveram suas embarcações
danificadas pela colisão por
emarcações de apoio

Médio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de colisões entre embarcações de pesca industriasl e embarcações
de apoio.
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• Quantidade de empresas de pesca industrial indenizadas que comprovadamente
tiveram suas embarcações colididas com embarcações de apoio. Legislação
diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e Programas
Governamentais.
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

D27 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a a rte s a n a l
Aspecto ambiental
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade Pesqueira Artesanal – Sensibilidade alta.
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que o impacto potencial de colisão com embarcações de pesca,
em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade de
desativação poderão ser danificados petrechos de pesca no trajeto compreendido entre
os blocos de exploração e as bases de apoio operacional (Portos do Rio de Janeiro e
Niterói). Neste trajeto determinado circularão as embarcações de apoio para transporte
de alimentos, equipamentos e de resíduos, etc.
Embora a atividade esteja programada para ocorrer em águas profundas, com
baixa sobreposição com as áreas de pesca artesanal, um eventual incidente dessa
natureza tem maior possibilidade de ocorrência na proximidade da costa, sobretudo na
Baía de Guanabara, onde a lâmina d’água é pouco profunda e há maior probabilidade
de contato entre os petrechos e as embarcações. Também, é onde a prática de pesca
artesanal é mais frequente e onde haverá o incremento no transito das embarcações
de apoio no acesso aos portos utilizados como base de apoio marítimo do
empreendimento.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da
Marinha do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências
de tráfego.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a operação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o reboque
de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de apoio, implicando
em danos ou perda destes equipamentos, especialmente aos espinhéis, redes de
espera, redes de arrasto, boias de sinalização.
Tal situação é agravada devido às características das embarcações de pesca
artesanal da região, maioria não motorizada e sem equipamentos de comunicação e
sinalização.
A interferência deste impacto foi considerada para toda a atividade de pesca
artesanal desenvolvida em sobreposição às rotas de embarcações de apoio das bases
portuárias. De acordo com a cartografia apresentada nos subitens II.5.3.9 que
representa as áreas de pesca artesanal dos municípios da Área de Estudo, os
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pescadores com maior possibilidade de serem atingidos encontram-se nos municípios
do Rio de Janeiro, Niterói, MagéItaboraí, São Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e
Paraty, todos do estado do Rio de Janeiro.
Ressalta-se, porém, que se trata de uma interação já existente na região de
interesse. A implantação de seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos
tem levado a geração de interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas
áreas para o desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo
sinérgico da possibilidade de danos acidentais aos petrechos em função do incremento
das atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos
operacionais de interferência nas atividades pesqueiras artesanal e industrial e
aumento do tráfego marítimo pelo trânsito das embarcações de apoio, considera-se
que a quantidade prevista de viagens para as bases de apoio marítimo é relativamente
pequena, principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já apresenta
intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
O presente impacto está relacionado com os impactos efetivos de alteração das
rotinas de navegação e de pesca artesanal nas áreas de sobreposição das rotas das
embarcações de apoio. Todavia, não é considerada interferência sobre UCs, uma
vez que caso um acidente ocorra envolvendo embarcações pesqueiras, as
consequências são percebidas individualmente, sem impactar uma área de pesca
localizada na UC.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos os

pescadores podem contatar

diretamente a equipe de comunicação social da PETROBRAS através do número
telefônico gratuito (0800 882134) que é informado nos folhetos e cartazes distribuídos
nas colônias, cooperativas e demais entidades com interesse no espaço marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido através
deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente vinculado
ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi considerado
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imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto ambiental
gerador.
A abrangência espacial é local, a duração foi considerada imediata. A
permanência do impacto será temporária considerando que o impacto possui de curta
duração.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo trânsito de embarcações previsto pelo Etapa 3
e também das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos Interferência na atividade de pesca artesanal e Colisão com
Embarcações de Pesca.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando a situação mais
restritiva, no caso o grupo de pescadores artesanais, classificados como de
sensibilidade alta, este impacto é classificado como de média importância.
O Quadro II.6.1.5.2.4-8 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.4-8 – Classificação do Impacto Perda ou danos aos petrechos de pesca
artesanal.
Impacto D27

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
artesanal

Coordenador da Equipe

Atributos

Classificação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Média
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Medidas Associadas:
Divulgar por meio digital o monitoramento do tráfego das embarcações de apoio e
a avaliaçãodas interferências e das interações dos empreendimentos de exploração e
produção de hidrocarbonetos com a pesca na Bacia de Santos.
Indenizar

os

pescadores

que

possam

ter

seus

petrechos

danificados.

Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento das
atividades do empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de pesca. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.4-9 apresenta o Grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.4-9 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos aos
petrechos de pesca artesanal.
Tipologia de
medida

Impacto D27

Perda ou danos aos
petrechos de pesca

Mitigadora
preventiva
Indenizatória

Descrição

Grau de eficácia da medida

Dibulgação digital dos resultados do
Monitoramento do tráfego de
embarcações de apoio
Indenização dos pescadores que
possam ter seus petrechos
danificados

Médio

Alto

Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.

D28 – P e rd a o u d a n o s a o s p e tre c h o s d e p e s c a in d u s tria l
Aspecto ambiental:
Trânsito de embarcações de apoio.
Fator ambiental afetado:
Atividade de Pesca Industrial – Sensibilidade baixa
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Como o aspecto interfere no fator ambiental:
Do mesmo modo que o impacto potencial de colisão com embarcações de pesca
industrial, em decorrência do deslocamento das embarcações envolvidas na atividade
de desativação poderão ser danificados petrechos de pesca industrial no trajeto
compreendido entre os blocos de exploração e as bases de apoio operacional (Portos
do Rio de Janeiro e Niterói). Neste trajeto determinado circularão as embarcações de
apoio para transporte de alimentos, equipamentos e de resíduos, etc.
Um eventual incidente dessa natureza tem maior possibilidade de ocorrência na
proximidade da costa, sobretudo na Baía de Guanabara, onde a lâmina d’água é pouco
profunda e há maior probabilidade de contato entre os petrechos e as embarcações.
Cabe ressaltar que o transporte marítimo obedece às regras de navegação da Marinha
do Brasil, que estabelecem, dentre outras regulamentações, as preferências de tráfego.
Descrição do Impacto Ambiental:
Durante a operação do empreendimento poderá ocorrer, eventualmente, o reboque
de artefatos de pesca, desassistidos ou não, pelas embarcações de apoio, implicando
em danos ou perda destes equipamentos, especialmente aos “Long Lines”, redes de
espera, redes de arrasto, boias de sinalização ou mesmo às embarcações abalrroadas.
Essa é uma interação já existente na região de interesse. A implantação de
seguidos empreendimentos de E&P na Bacia de Santos tem levado a geração de
interações a atividade de pesca, que compartilha das mesmas áreas para o
desenvolvimento de suas atividades. Em linhas gerais, há um acréscimo sinérgico da
possibilidade de danos acidentais aos petrechos em função do incremento das
atividades econômicas que requerem a utilização do espaço de navegação.
Ressalta-se que na pesca industrial as embarcações são mecanizadas não só para
o desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes,
mas também para deslocamento, o que lhes proporciona elevada autonomia. Também,
dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação,
minimizando a possibilidade de danos.
Com base nas informações já apresentadas na avaliação dos impactos efetivos
interferência nas atividades pesqueiras artesanal e industrial e aumento do tráfego
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marítimo pelo trânsito das embarcações de apoio, considera-se que a quantidade
prevista de viagens para as bases de apoio marítimo é relativamente pequena,
principalmente quando considerados os dois portos que serão utilizados pelo
empreendimento, em função de estarem situados em uma região que já apresenta
intensa movimentação de embarcações para os mais diversos usos.
Em caso de acidentes envolvendo petrechos ou embarcações pesqueiras as
empresas de pesca industrial podem contatar diretamente a equipe de comunicação
social da PETROBRAS através do número telefônico gratuito (0800 8821234) que é
informado nos folhetos e cartazes distribuídos nas entidades com interesse no espaço
marítimo.
Nos casos comprovados deste tipo de acidente, todas as informações sobre
indenizações e/ou reparo do material danificado também poderá ser requerido através
deste número telefônico.
Assim sendo, esse impacto foi considerado potencial, de natureza negativa.
A forma de incidência foi classificada como direta por estar diretamente
vinculado ao aspecto ambiental gerador do impacto e o tempo de incidência foi
considerado imediato, pois os efeitos se manifestam durante a ocorrência do aspecto
ambiental gerador.
A abrangência espacial é local, a duração foi considerada imediata. A
permanência do impacto será temporária. Ressalta-se que não é considerada
interferência sobre UCs, uma vez que caso um acidente ocorra envolvendo
embarcações pesqueiras, as consequências são percebidas individualmente, sem
impactar uma área de pesca localizada na UC.
O impacto é cumulativo com demais impactos que incidem sobre a atividade
pesqueira como um todo, induzido pelo trânsito de embarcações previsto pelo Etapa 3
e também das atividades que ocorrem na Bacia de Santos. No âmbito do
empreendimento o impacto é potencializador dos efeitos negativos causados também
pelos impactos Interferência na atividade de pesca industrial e Colisão com
Embarcações de Pesca Industrial.
Ao cessar as viagens das embarcações de apoio, o impacto potencial deixa de
existir, sendo reversível.
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A magnitude desse impacto foi considerada baixa. Considerando o grupo de
pescadores industriais, classificados como de sensibilidade baixa, este impacto é
classificado como de pequena importância.
O Quadro II.6.1.5.2.4-10 apresenta a classificação desse impacto.

Quadro II.6.1.5.2.4-10 – Classificação do Impacto Perda ou danos aos petrechos de pesca
industrial.
Impacto D28

Atributos

Instalação

Classe

Potencial

Natureza

Negativo

Forma de incidência

Direto

Tempo de incidência

Imediato

Abrangência espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Impacto em UC

Não

Cumulatividade

Cumulativo, Induzido

Magnitude

Baixa

Importância

Pequena

Perda ou danos aos
petrechos de pesca

Medidas Associadas:
Indenizar

as

empresas

que

possam

ter

seus

petrechos

danificados.

Ressarcimentos serão realizados quando, comprovadamente, o desenvolvimento das
atividades do empreendimento causar danos ou perda de equipamentos de pesca. As
informações poderão ser passadas através do telefone 0800 882 1234.
O Quadro II.6.1.5.2.4-11 apresenta o Grau de eficácia da medida para o impacto.
Quadro II.6.1.5.2.4-11 – Grau de eficácia da medida para o impacto Perda ou danos aos
petrechos de pesca.
Impacto D28

Tipologia de
medida

Descrição

Grau de eficácia da medida

Perda ou danos aos
petrechos de pesca
industrial

Indenizatória

Indenização das emoresas que
possam ter seus petrechos
danificados

Alto
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• Quantidade de empresas indenizadas que comprovadamente tiveram seus
petrechos de pesca danificados por ação de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil
Identificação de parâmetros e/ ou indicadores:
• Quantidade de danos de petrecho de pesca por ação de embarcações de apoio
• Quantidade de pescadores indenizados que comprovadamente tiveram seus
petrechos de pesca danificados por ação de embarcações de apoio.
Legislação diretamente relacionada ao impacto, assim como Planos e
Programas Governamentais:
Atendimento às Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de
Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (NORMAM nº 08/DPC) e Normas da
Autoridade Marítima para Sinalização Náutica.
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Complementando têm-se os seguintes dispositivos:
• Lei nº 11.959/09 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei
nº 7.679/88 e dispositivos do Decreto-Lei nº 221/67.
• Decreto nº 4.810/03 que estabeleceu normas para a operação de embarcações
pesqueiras nas zonas brasileiras de pesca, alto-mar e por meio de acordos
internacionais.
• Lei Federal nº 1.265/94 que aprovou a Política Marítima Nacional (PMN). A
ordenação do transporte aquaviário e a segurança do tráfego aquaviário foram
objeto das Leis Federais nº 9.432/97 e nº 9.537/97, respectivamente.
• Lei Federal nº 8.617/93 trata do mar territorial, da zona contígua, da Zona
Econômica Exclusiva e da plataforma continental do Brasil.
• Decreto nº 58.996, de 25 de março de 2013, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Setor da Baixada Santista e dá providências correlatas.
II.6.1.5.2.5 – Resumo dos Impactos Potenciais em relação aos municípios da
área de estudo
O53 – Colisão com embarcações de pesca artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São
Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty

O54 – Colisão com embarcações de pesca industrial

Suprarregional

O55 – Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal

Rio de Janeiro, Niterói, Magé, Itaboraí, São
Gonçalo, Maricá, Angra dos Reis e Paraty

O56 – Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial

Suprarregional

O57 – Interferência na pesca artesanal pelo vazamento de óleo
no mar
O58 – Interferência na pesca industrial pelo vazamento de óleo no
mar
O59 – Interferência na atividade turística pelo vazamento de óleo
no mar
O60 – Alteração no tráfego marítimo pelo vazamento de óleo no
mar

Suprarregional
Suprarregional
Suprarregional
Suprarregional

O61 – Alteração no tráfego aéreo pelo vazamento de óleo no mar

Suprarregional

O62 – Pressão sobre a infraestrutura portuária

Suprarregional

II.6.1.5.3 – Síntese dos Impactos Efetivos e Potenciais do Meio Socioeconômico –
Por Fator Ambiental
Este subitem apresenta uma síntese dos impactos socioeconômicos por fator
ambiental, indicando seu estado de qualidade atual e as possíveis interações entre os
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diferentes impactos (incidindo sobre o mesmo fator ambiental), oferecendo um aporte a
respeito da cumulatividade evidenciada dos diversos impactos sobre cada fator
ambiental existente.
Para o Meio Socioeconômico, foram identificados 57 impactos ambientais. Destes,
39 são efetivos, sendo quatro na fase de planejamento, 15 na fase de instalação, 15 na
fase de operação e cinco na fase de desativação. Outros 18 são potenciais, sendo
quatro na fase de instalação, 10 na fase de operação e quatro na fase de desativação.
Os 57 impactos identificados são provenientes de 10 diferentes aspectos
ambientais que afetam 10 fatores ambientais.
A partir da análise dos impactos foi possível descrever os fatores ambientais
socioeconômicos que poderão ser afetados pelas atividades do Projeto Etapa 3. Na
sequência do texto é apresentada uma síntese para cada um dos fatores ambientais
atingidos por impactos efetivos e potenciais.
II.6.1.5.3.1 – População
O fator ambiental população, classificado como de alta sensibilidade, mobiliza
diversos setores da atividade com demandas e sensibilidades distintas, mas que
inicialmente podem ser entendidos de forma conjunta pela mobilização no entorno da
geração de expectativas. A partir de impactos mais específicos foram adotados alguns
recortes para o fator ambiental população que facilitam o entendimento de sua relação
com os aspectos da atividade e ainda os impactos secundários que podem ser
induzidos à partir da expectativa gerada.
O fator aparece nos impactos relativos a geração de expectativa, mobilização da
sociedade civil e manutenção de emprego e renda, todos efetivos (P1, P2, I29, O39),
associados a dois aspectos ambientais,a divulgação do empreendimento e a demanda
por mão-de-obra:
• P1 - Geração de expectativas (efetivo)
• P2 - Mobilização da Sociedade Civil (efetivo)
• I28 - Manutenção e/ou Geração de Emprego e Renda (efetivo)
• O38 - Manutenção e Geração de Emprego e Renda (efetivo)
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II.6.1.5.3.2 – Uso e ocupação do solo
O Fator ambiental Uso e ocupação do solo aparece nos impactos efetivos I31,
I36 e O41, O46 e D23 referentes à Interferência no uso, ocupação e valor do solo.
Estes impactos estão associados a dois diferentes aspectos ambientais: Geração de
Resíduos Sólidos; Demanda/Aquisição de bens e serviços.
Por razão de não estarem previstas novas infraestruturas para o presente
empreendimento o fator uso e ocupação do solo deverá ser afetado de forma indireta,
associada ao aumento da especulação imobiliária que pode ocorrer onde se localizam
as bases de apoio, como: Macaé, Cabo Frio, Niterói, Rio de Janeiro, Caraguatatuba,
Itanhaém e Santos.
II.6.1.5.3.3 – Infraestrutura de serviços essenciais
O fator ambiental infraestrutura de serviços essenciais é classificado como de
alta sensibilidade e aparece em dois diferentes impactos efetivos relacionados au
aumento da pressão sobre serviços essenciais (I37, O47):
O fator está associado ao aspecto ambiental Demanda por mão de obra.
O diagnóstico identificou que o fator infraestrutura de serviços essenciais,
atualmente possui capacidade de atender de forma razoável à demanda em relação a
maior parte dos serviços disponíveis.
Com a implantação das atividades do Projeto Etapa 3, infere-se que poderá ocorrer
pequeno incremento na demanda por serviços básicos, com destaque para os de
saúde e saneamento. Analisando a infraestrutura de serviços essenciais dos
municípios da área de estudo destaque deve ser dado àqueles aonde irão se localizar
as bases de apoio, são esses: Macaé, Cabo Frio, Niterói, Rio de Janeiro,
Caraguatatuba, Itanhaém e Santos.
II.6.1.5.3.4 – Infraestrutura de transporte
O Fator ambiental Infraestrutura de Transporte, classificado como de média
sensibilidade, aparece em seis diferentes impactos, sendo quatro efetivos e dois
potenciais, dividios da seguinte forma:
Dois na fase de instalação:
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• I33 - Aumento no tráfego áereo (efetivo)
• I34 - Aumento no tráfego rodoviário (efetivo)
Três na fase de operação:
• O43 - Aumento no tráfego áereo (efetivo)
• O44 - Aumento no tráfego rodoviário (efetivo)
• O61 - Alterações no tráfego aéreo pelo vazamento de óleo no mar (potencial)
O fator está associado a três aspectos ambientais: Demanda de tráfego aéreo,
Demanda/Aquisição de bens e serviços e Vazamento acidental de combustível e óleo
no mar.
Em relação à infraestrutura de transporte aeroviária e rodoviária da região, vale
destacar que a área de influência se insere em uma das melhores e mais intensas
malhas do país. A infraestrutura rodoviária é a que merece maior atenção. Considerouse na análise especialmente os municípios que servirão de apoio ao empreendimento e
os municípios no entorno.
II.6.1.5.3.5 – Dinâmica Econômica
O Fator ambiental Dinâmica Econômica, classificado como de alta sensibilidade,
aparece em oito impactos efetivos, sendo uma na fase de planejamento (P4 –
Alteração da dinâmica econômica pela demanda/ aquisição de bens e serviços), três na
fase de instalação:
• I40 – Alteração

da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra

(efetivo).
• I41 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda e aquisição de bens e
serviços (efetivo).
• I42 – Aumento da arrecadação pública (efetivo).
E quatro impactos na fase de operação:
• O50 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda por mão de obra
(efetivo).
• O51 – Alteração da dinâmica econômica pela demanda/aquisição de bens e
serviços (efetivo).
• O52 - Aumento da arrecadação pública (efetivo).
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O fator está associado a três aspectos ambientais: Demanda por mão de obra;
Demanda/Aquisição de bens e serviços; e Pagamento de tributos, taxas e
compensação financeira.
Pelo exposto na qualificação dos impactos, a dinâmica econômica será interferida
de forma preferencialmente positiva pelo Projeto Etapa 3. A economia local e regional
será dinamizada, a oferta e manutenção de empregos (diretos e indiretos) e a renda
serão aumentados, e um fortalecimento das indústrias petrolífera e naval poderá ser
observado.
Essas alterações e um aquecimento econômico poderão ter como efeito negativo
certo aumento no custo de vida local e regional. Esse aumento decorre, dentre outros
fatores, do aumento na demanda e aquisição de bens e serviços e preferencialmente
pela geração de expectativas.
O recebimento de royalties é um fomento significativo para a dinâmica econômica
dos municípios beneficiários. O aumento na arrecadação proveniente dos royalties será
muito significativo, notadamente, para os municípios menores que tem sua economia
baseada nos repasses federais e arrecadação de impostos.
Diante do exposto, as alterações no fator ambiental dinâmica econômica são
significativas e principalmente positivas, podem se acumular espacial e temporalmente
no caso dos aspectos ambientais II - Demanda por mão de obra; III Demanda/Aquisição de bens e serviços.
De forma geral, na região sudeste apresenta maior dinamismo econômico em
diversos setores se comparada à realidade nacional, entretanto há disparidades
marcantes na escala regional quando comparadas regiões como do Vale do Ribeira,
SP, onde locaiza-se Cananéia e as regiões metropoliatanas da Baixada Santista, SP e
do Rio de Janeiro, RJ. Regiões menos dinâimicas tendem a sentir mais os efeitos dos
aspectos ambientais, tanto de forma positiva quanto negativa.
II.6.1.5.3.6 – Atividade Pesqueira Artesanal
O Fator ambiental Atividade Pesqueira Artesanal, classificado como de alta
sensibilidade, aparece em 10 impactos, sendo três efetivos e sete potenciais. Estão
organizados da seguinte forma:
Três na fase de instalação, sendo dois potenciais:
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• I29 - Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações
de apoio (efetivo).
• I43 - Colisão com embarcações de pesca artesanal (potencial).
• I44 - Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal (potencial).
Quatro impactos na fase de operação, sendo três potenciais:
• O39 - Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio (efetivo).
• O53 - Colisão com embarcações de pesca artesanal (potencial).
• O55 - Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal (potencial).
• O57 - Interferência na pesca artesanal pelo vazamento de óleo (potencial).
E três impactos na fase de desativação, sendo dois potenciais:
• D21 - Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de
embarcações de apoio (efetivo).
• D25 - Colisão com embarcações de pesca artesanal (potencial).
• D27 - Perda ou danos aos petrechos de pesca artesanal (potencial).
O fator está associado a dois aspectos ambientais: os impactos efetivos estão
associados ao Trânsito de embarcações de apoio e os ponteciais tanto ao Trânsito de
embarcações de apoio como ao Vazamento acidental de combustível e óleo no mar.
Na pesca artesanal de um modo geral, as embarcações, muitas vezes não
motorizada ou com motorização leve, são um meio de produção, também um meio de
transporte e possui pouca autonomia. As suas artes de pesca são mais rudimentares,
têm reduzida capacidade de captura e ocorre, frequentemente, em águas costeiras e
abrigadas, mas também, de acordo com o diagnóstico, em quase toda a plataforma
continental.
Desta forma, os impactos efetivos ocorrem em função de um conflito de uso do
espaço marítimo pelo trânsito de embarcações de poio.
Os impactos efetivos e potenciais decorrentes do aspecto ambiental Trânsito de
embarcações de apoio são cumulativos entre si temporal e espacialmente. Como
indicado na avaliação dos citados impactos, a maior possibilidade de ocorrência dessas
interferências incidirá na proximidade da costa, sobretudo na Baía de Guanabara e seu
entorno, onde a prática de pesca artesanal é mais frequente e onde haverá o
incremento no trânsito das embarcações de apoio no acesso aos portos utilizados
como base de apoio marítimo do empreendimento.
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II.6.1.5.3.7 – Atividade Pesqueira Industrial
O Fator ambiental Atividade Pesqueira Industrial, possui baixa sensibilidade
frente as alterações do meio. As embarcações utilizadas são mecanizadas para
deslocamento, o que lhes proporciona elevada autonomia, e também para o
desenvolvimento das etapas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes.
Dispõem de equipamentos que localizam os cardumes e auxiliam na navegação.
Foram identificados 12 impactos que afetam esse fator, sendo cinco efetivos e sete
potenciais, organizados da seguinte forma:
Quatro na fase de instalação:
• I30 – Interferência

na atividade pesqueira industrial pelo trânsito de

embarcações de apoio (efetivo).
• I32 – Redução da área de pesca industrial (efetivo).
• I44 – Colisão com embarcações de pesca industrial (potencial).
• I46 – Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial (potencial).
Cinco impactos na fase de operação:
• O40 – Interferência na atividade pesqueira industrial pelo trânsito de
embarcações de apoio (efetivo).
• O42 – Redução da área de pesca industrial (efetivo).
• O54 – Colisão com embarcações de pesca industrial (potencial).
• O56 – Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial (potencial).
• O58 – Interferência na pesca industrial pelo vazamento de óleo (potencial).
E três impactos na fase de desativação:
• D22 – Interferência na atividade pesqueira industrial (efetivo).
• D26 – Colisão com embarcações de pesca industrial (potencial).
• D28 – Perda ou danos aos petrechos de pesca industrial (potencial).
O fator está associado a quatro aspectos ambientais: Trânsito de embarcações de
apoio, Presença dos FPSOs; Pré-Ancoragem dos FPSOs e instalação de linhas e
Vazamento acidental de combustível e óleo no mar.
Como destacado, o fator ambiental atividade pesqueira industrial é afetado de
maneira efetiva pelo trânsito das embarcações de apoio e pela presença do FPSO que
cria novas áreas de exclusão de pesca principalmente para as atividades pesqueiras
industriais que possuem maior autonomia e que poderia chegar até a área onde serão
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implantadas as atividades do Projeto Etapa 3. Porém, justamente em função da grande
autonomia de deslocamento da frota e equipamentos que permitem a localização de
cardumes, a região de atuação da pesca industrial é extremamente ampla, reduzindo
significativamente qualquer interferência.
II.6.1.5.3.8 – Atividade Turística
O Fator ambiental Turismo, classificado como de alta sensibilidade uma vez que
os municípios que fazem parte da área de estudo possuem vocação turística e que
esta é uma atividade significativa para parte considerável da população da região.
Aparece em quatro impactos, sendo três efetivos e um potencial, todos associados à
interferência na atividade turística. Os impactos estão organizados da seguinte forma:
Um impacto na fase de instalação:
• I38 – Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio
(efetivo).
Dois impactos na fase de operação:
• O48 – Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio
(efetivo).
• O59 – Interferência na atividade turística pelo vazamento de óleo no mar
(potencial).
Um impacto na fase de desativação:
• D23 – Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio
(efetivo).
O que difere os impactos efetivos dos potenciais são os aspectos ambientais, são
três efetivas: Demanda por mão de obra, Demanda/Aquisição de bens e serviços,
Trânsito de embarcações de apoio, que podem se acumular no espaço e tempo, de
acordo com as fases do empreendimento; e uma potencial: Vazamento acidental de
combustível e óleo no mar.
II.6.1.5.3.9 – Atividade de Navegação
O Fator ambiental Atividade de navegação, classificado como de média
sensibilidade, é associado aos impactos efetivos do Aumento do tráfego marítimo para

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

Pág.
798/814

Identificação e Avaliação de
Impactos Ambientais
II.6

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e
Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos –
Etapa 3

o transporte de pessoas, materiais e resíduos e pelo vazamento de óleo (I35, O45,
O60). Está associado ao aspecto ambiental trânsito de embarcações de apoio e
também ao aspecto Vazamento Acidental de Combustível e Óleo no Mar, que
exercerão alguma pressão sobre as estruturas e rotas de navegação existentes,
representando um conflito do espaço marítimo.
II.6.1.5.3.10 – Conhecimento Técnico Científico
O fator ambiental Conhecimento técnico-científico, classificado como de alta
sensibilidade, é positivamente afetado pelos impactos relativos ao aumento do
conhecimento técnico-cinentífico, que ocorrem em todas as fases do empreendimento.
Está associado ao aspecto Desenvolvimento Técnico-Científico, intrínseco a atividade
e evidenciado em escala nacional.
II.6.1.5.4 – Efeitos Indiretos dos Impactos dos Meios Físico e Biótico sobre o
Meio Socioeconômico
Este tópico trata da avaliação da distribuição dos ônus e benefícios sociais do
Projeto Etapa 3, fundamentada na avaliação de impactos ambientais apresentada nos
subitens II.6.1.3 e II.6.1.5. Nesta avaliação foram identificados os grupos sociais que
estarão sujeitos aos benefícios e os que estarão sujeitos aos ônus, considerando os
efeitos indiretos de impactos sobre os meios físico e biótico que afetem a saúde, a
segurança e o bem-estar de populações humanas; as atividades sociais e econômicas;
e as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e outros efeitos indiretos do
empreendimento sobre o meio socioeconômico.
É importante particionar esta análise entre os impactos efetivos e potenciais,
principalmente visto que a análise de impactos dos meios físico e biótico identificou que
estes atuam geograficamente de forma distinta.
II.6.1.5.4.1 – Impactos efetivos
Dentre todos os impactos efetivos dos meios físico e biótico, é possível identificar
que a maioria destes geram modificações dos meios físico e biótico somente nas
proximidades das unidades marítimas, ou seja, nos blocos de produção e exploração
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do Projeto Etapa 3, que dista ao menos 170 km da costa. Assim, a interação com o
meio

socioeconômico

é

mínima.

Neste

cenário,

a

interação

com

o

meio

socioeconômico está centrada nas zonas de exclusão de navegação e pesca, ao redor
de 500 m das UEPs.
Desta maneira, os únicos impactos efetivos dos meios físico e biótico que podem
interagir com o meio socioeconômico resumem-se à Perturbações na biota marinha,
sobretudo

a

comunidade

planctônica

por

diversas

atividades

inerentes

ao

empreendimentos, que são, ressuspensão do sedimento devido a pré-ancoragem,
instalação dos sistemas de coleta e escoamento, lançamento de fluido do teste de
estanqueidade, lançamento de efluentes sanitários e resíduos alimentares.
Dentre as atividades envolvendo embarcações de apoio, destaca-se que estas se
deslocam entre os áreas de produção do Projeto Etapa 3 e as bases de apoio
marítimas, Rio de Janeiro e Niterói, localizadas na Baía de Guanabara.
Ao longo destes trajetos são descartados efluentes sanitários e resíduos
alimentares de acordo com a legislação ambiental e marítima vigente. Mesmo sendo
mínimo e confinado ao redor destas embarcações, uma possível interferência com a
pesca artesanal e industrial pode ser identificada, devido à introdução de matéria
orgânica no oceano, alterando de forma pontual e temporária a qualidade da água.
II.6.1.5.4.2 – Impactos potenciais
Os impactos potenciais relacionados ao vazamento de óleo e as alterações dos
meios físico e biótico deles decorrentes têm uma gama extensa de interação com o
meio socioeconômico. Essas interações podem ocorrer abrangendo geração de
expectativa devido a possíveis acidentes e até os efeitos em consequência de um
evento acidental. As principais correlações e interferências destes impactos nos meios
físico e biótico com desdobramentos para o meio socioeconômico são:
•

Interferências na pesca artesanal e industrial.

•

Interferências em atividades de turismo .

•

A limpeza de áreas afetadas podem aumentar a pressão sobre a infraestrutura
portuária e de disposição final de resíduos.

•

Alterações na economia local e regional com aumento por demanda de
comércio e serviços, variação do emprego, renda e arrecadação de impostos.
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Desde o momento da divulgação da atividade, existe a geração de expectativas na
população local sobre eventuais acidentes com vazamentos de petróleo, especialmente
quanto à perda de qualidade do ambiente marinho, como às potenciais perdas
econômicas que podem ser geradas caso a costa seja atingida.
Vazamentos de óleo, alterando a qualidade da água e afetando espécies de
interesse comercial da ictiofauna, têm potencial para interferir na atividade pesqueira,
podendo resultar em redução temporária do estoque e da produção.
Considerando a extensa frota de barcos de pesca artesanal no litoral sudeste do
Brasil, e os vários municípios com forte vocação para a pesca artesanal, os impactos
potenciais de vazamentos sobre a atividade são relevantes.
A presença de óleo, na região costeira de municípios com vocação turística, tende
a resultar na perda de divisas econômicas em seus serviços associados (turismo,
hotelaria, transporte, alimentação), resultando consequentemente em perdas na
arrecadação de impostos. Esse impacto pode perdurar por tempo variável, mesmo
depois de encerradas as ações emergenciais e remoção do óleo do local.
Vazamentos de óleo, em cenários que atingem os ambientes costeiros como
praias, costões, manguezais, dependendo da severidade do cenário acidental, podem
desencadear complexas operações de emergência resultando em semanas de trabalho
e mobilização de centenas ou milhares de pessoas.
Por outro lado, apesar de acidentes com vazamento de óleo estarem associados a
impactos negativos, sobre o meio social esses acidentes podem aquecer e dinamizar a
economia local e regional durante o curto período de ações de emergência. Isso
porque, o desencadeamento e acionamento do Plano de Emergência pressupõe a
mobilização de grandes quantidades de recursos humanos, materiais e serviços que,
em grande parte, são supridos pela economia local e regional, ou até internacional.
Somado a isso, o transporte de FPSOs entre biorregiões é um potencial vetor de
espécies marinhas, o qual aumenta o risco de introdução e propagação de espécies
exóticas invasoras (EEI). Caso a introdução da EEI seja bem sucedida e esta se torne
invasora,

pode-se

observar

crescimento

descontrolado,

podendo

acarretar

desequilíbrios no ambiente e aos recursos pesqueiros.
Esse impacto pode ocorrer devido à bioincrustação ou ao descarte de água de
lastro sem tratamento. A introdução de uma EEI em um ambiente depende de uma
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série de fatores, entre eles o transporte do ambiente de origem para um ambiente
receptor com condições favoráveis para o desenvolvimento desta espécie.
Assim, é imperativo observar que uma possível introdução de espécies exóticas
pode interferir tanto em atividades de pesca artesanal e industrial, quanto em
atividades de turismo e manejo de Unidades de Conservação.
II.6.1.6 – Impactos previstos sobre as Unidades de Conservação
Este subitem sintetiza os impactos efetivos e potenciais dos meios físico, biótico e
socioeconômico previstos sobre as Unidades de Conservação – UCs, fundamentado
na análise quali-quantitativa dos impactos identificados e classificados nos itens
anteriores.
Ele é subdividido em dois subitens: o primeiro trata dos impactos efetivos relativos
aos meios físico/biótico e socioeconômico, e o segundo trata dos impactos potenciais.
II.6.1.6.1 – Impactos Efetivos
II.6.1.6.1.1 – Meios Físico e Biótico
Para os meios físico e biótico, dos impactos identificados, nove interferem em UCs,
sendo três em cada uma das fases do empreendimento.
É importante ressaltar que estas interferências estão baseadas em impactos
decorrentes do trânsito de embarcações de apoio e não propriamente associados às
atividades dos FPSOs do Projeto Etapa 3, visto que estas ocorrem a mais de 170 km
da costa. Os demais impactos ocorrem somente nas imediações dos FPSOs e não
interferem em UCs. O Quadro II.6.1.6.1.1-1 lista os impactos efetivos identificados para
os meios físico e biótico que podem interferir em UCs.
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Quadro II.6.1.6.1.1-1 – Lista dos impactos efetivos dos meios físico-biótico identificados, que
podem incidir sobre Unidades de Conservação.
IMPACTO

N°.

Fase de Instalação
I12

Perturbação no nécton pela geração de ruídos

I13

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

I15

Perturbação em aves marinhas pela geração de luminosidade
Fase de Operação

O12

Perturbação no nécton pela geração de ruídos

O16

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

O19

Perturbação em aves marinhas pela geração de luminosidade
Fase de Desativação

D6

Perturbação no nécton pela geração de ruídos

D7

Perturbação no nécton pela geração de luminosidade

D8

Perturbação em aves marinhas pela geração de luminosidade

Os impactos de Perturbação no nécton pela geração de ruídos estão associados à
alteração de comportamento desta fauna devido aos ruídos das embarcações de apoio.
Entretanto, apesar da possível ocorrência, este impacto pode ser considerado de baixa
magnitude para as UCs, uma vez que as embarcações de apoio passam pelos
arredores das UCs e não ficam fundeadas próximas a estas. O ruído existirá mas não
de forma contínua e permanente e sim de forma intermitente, ou seja, ocorrerá quando
a embarcação passar próximo da Unidade de Conservação.
Os impactos relacionados à Perturbação no nécton pela geração de luminosidade
e os impactos que descrevem a Perturbação nas aves marinhas pela geração de
luminosidade são registrados nas três fases do projeto, associados também às
embarcações de apoio que transitam nas águas costeiras rasas.
Conforme abordado no capítulo II.4 – Área de Estudo, serão utilizadas as áreas
portuárias do Rio de Janeiro e Niterói. Frente ao exposto, espera-se que as unidades
de conservação costeiras e marítimas localizadas na Baía de Guanabara e na entrada
da baía sentirão mais esses impactos do que as demais unidades de conservação
localizadas próximas às áreas de concentração de embarcações de apoio. Sendo
assim, são identificadas as seguintes UCs, representadas também na Figura
II.6.1.6.1.1-1:
• RESEX Marinha Itaipu e respectiva Zona de Amortecimento.
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• ARIE da Baía de Guanabara e respectiva Zona de Amortecimento.
• PNM Paisagem Carioca.
• APA dos Morros do Leme e Urubu, Pedra do Anel, Praia do Anel e Ilha da
Cotunduba.
• PE da Serra da Tiririca (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA Pedra do Índio (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA Pedra de Itapuca (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA da Ilha dos Cardos (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA Ilha da Boa Viagem (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA das Ilhas Cagarras (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
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Figura II.6.1.6.1.1-1 – Unidades de Conservação e ou Zonas de Amortecimentos que se
sobrepõem a área do tráfego das embarcações.
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II.6.1.6.1.2 – Meio Socioeconômico
Para o meio socioeconômico foram identificados 10 impactos efetivos que podem
interferir em UC, sendo quatro na fase de instalação e de operação e dois na
desativação. O Quadro II.6.1.6.1.2-1 lista os impactos efetivos identificados para o
meio socioeconômico que podem interferir em UCs.
Quadro II.6.1.6.1.2-1 – Lista dos impactos efetivos do meio socioeconômico identificados, que
podem incidir sobre Unidades de Conservação.
N°.

IMPACTO
Fase de Instalação

I29

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio

I35

Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de embarcações de apoio

I36

Interferência no uso, ocupação e valor do solo.

I38

Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio
Fase de Operação

O45

Aumento no tráfego marítimo pelo trânsito de embarcações de apoio

O39

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio

O46

Interferência no uso, ocupação e valor do solo

O48

Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio
Fase de Desativação

D20

Interferência na atividade pesqueira artesanal pelo trânsito de embarcações de apoio

D22

Interferência na atividade turística pelo trânsito de embarcações de apoio

Especialmente sobre os impactos relacionados ao uso e ocupação do solo, o
exercício de previsão de quais UCs específicas podem sofrer algum tipo de pressão
pela interferência no uso do solo em função das atividades do Projeto Etapa 3 é um
desafio que não pode ser respondido plenamente pelo presente estudo. Há uma
dificuldade intrínseca em se estabelecer uma correlação direta entre o crescimento da
presença de aglomerados subnormais ou assentamentos precários em zonas
irregulares, alguns dos quais atuam como focos de pressão sobre os territórios
protegidos, e os aspectos ambientais da atividade, já que essas ações se traduzem no
caráter difuso que originam impactos indiretos.
Das Unidades de Conservação identificadas no item II.5.2, as que possivelmente
sofreriam uma pressão maior por conta das atividades do Projeto Etapa 3 são aquelas
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nos municípios de base de apoio e municípios limítrofes, mais

especificamente as UCs da Baía de Guanabara.
II.6.1.6.2 – Impactos Potenciais
II.6.1.6.2.1 – Meios Físico e Biótico
Para os meios físico e biótico foram identificados 31 impactos potenciais que
podem interferir em UCs, sendo 11 impactos na fase de instalação e 10 na fase de
operação e desativação do empreendimento. O Quadro II.6.1.6.2.1-1 lista os impactos
potenciais identificados para os meios físico e biótico que podem interferir em UCs.

Quadro II.6.1.6.2.1-1 – Lista dos impactos potenciais dos meios físico-biótico identificados,
que podem incidir sobre Unidades de Conservação.
N°.

IMPACTO
Fase de Instalação

I16

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em trânsito

I17

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras na comunidade bentônica costeira via
transporte dos FPSOs

I18

Introdução e/ou disseminação de espécies invasoras via trânsito de embarcações de apoio

I19

Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de combustível no mar

I21

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível no mar

I22

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar

I23

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar

I24

Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no mar

I25

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível no mar

I26

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível no mar

I27

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível no mar
Fase de Operação

O21

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em trânsito

O22

Introdução e/ou disseminação de espécies invasoras via trânsito de embarcações de apoio

O26

Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O28

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O30

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O32

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar
(Continua)
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Quadro II.6.1.6.2.1-1 (Conclusão)

N°.

IMPACTO
Fase de Operação

O33
O35

Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar
Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O36

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível e/ou óleo no mar

O37

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível e/ou
óleo no mar
Fase de Desativação

D9

Perturbação no nécton pela colisão de embarcações de apoio em trânsito

D10

Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas invasoras via trânsito de embarcações de
apoio

D11

Alteração da qualidade da água costeira devido ao vazamento de combustível no mar

D13

Perturbação na comunidade planctônica pelo vazamento de combustível no mar

D14

Perturbação no nécton pelo vazamento de combustível no mar

D15

Perturbação nas aves marinhas pelo vazamento de combustível no mar

D16

Perturbação em manguezais pelo vazamento de combustível no mar

D17

Perturbação em costões rochosos pelo vazamento de combustível no mar

D18

Perturbação em praias arenosas pelo vazamento de combustível no mar

D19

Perturbação em planícies de maré e terraços de baixa-mar pelo vazamento de combustível no
mar

Os impactos potenciais no meio físico que podem impactar UCs estão
relacionados ao aspecto ambiental Vazamento acidental de combustível e/ou óleo
no mar, onde águas costeiras podem ser atingidas por vazamentos de óleo e/ou
combustível oriundo dos FPSOs ou das embarcações de apoio. Para este estudo,
observa-se no Quadro II.6.1.6.2.1-2 que 82 UCs têm possibilidade de serem
atingidas no 1° semestre,74 no 2° semestre e 64 UCs tem probabilidade de toque
em ambos os semestres.
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Quadro II.6.1.6.2.1-2 – Unidades de Conservação que apresentam possibilidade de
serem atingidas por óleo em potenciais acidentes nos blocos de
produção do Projeto Etapa 3. As probabilidades são referentes
ao cenário integrado entre os sete pontos de modelagem e VPC
(Volume de Pior Caso – afundamento FPSO).
Estado

Município

Macaé

Rio das Ostras
Cabo Frio

Arraial do Cabo

Marica

Niterói
RJ

Rio de Janeiro

UC
PARNA Restinga de Jurubatiba
PNM do Arquipéago de Santana
APA do Arquipéago de Santana
ARIEde Itapebussus
APA Municipal Lagoa do Iriry
MONA dos Costões Rochosos
PE da Costa do Sol
APA Municipal do Morro da Cabocla
REBIO do Pontal de Atalaia
PNM da Restinga de Massambaba
REBIO das Orquídeas
RESEX Marinha Arraial do Cabo
APA das Serras de Maricá
APA de Maricá
PE da Serra da Tiririca
APA das Lagunas e Florestas Niteroi
MONA da Praia do Sossego
APA do Morro do Morcego, da Fortaleza de
Sta Cruz e dos Fortes Pico e R Branco
RESEX Marinha de Itaipu
ARIE da Baía de Guanabara
APA Paisagem Carioca
MONA dos Morros do Pão de Açúcar e Urca
APA dos Morros do Leme e Urubu, Pedra do
Anel, Praia do Anel e Ilha da Cotunduba
PNM Paisagem Carioca
APA dos Morros da Babilônia e de São João
APA da Orla Marítima (Praias: Copacabana,
Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da
Tijuca)
APA das Pontas de Copacabana, Arpoador e
Seus Entornos
PNM Penhasco Dois Irmãos - Arquiteto
Sérgio Bernardes
APA do Parque Municipal Ecológico de
Marapendi (antiga APA do Parque
Zoobotãónico de Marapendi)
PNM da Barra da Tijuca
APA da Paisagem e do Areal da Praia do
Pontal
APA da Prainha
PNM da Prainha

Probabilidade máxima de
toque (%)
1°
2° Semestre
Semestre
1,67
2,17
2,17
1,92
1,92
1,83
8,58
4,42
8,58
3,83
5,92
4,42
5,5
4,42
3,42
3,5
7,83
6,83
2,5
0,75
0,92
1,83
0,92
1,33
1,33

-

1,83
1,17
1,25
1,08

0,92

1,25

-

1,25
1,25

-

17,75

1,42

1,42

0,75

3,83

0,67

1,25

1,42

1,25

1,42

1

-

1,25
1,25

1,83
1,83

1,75

(Continua)
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Quadro II.6.1.6.2.1-2 (Continuação)

Estado

Município

UC

1°
Semestre
1,25

PNM de Grumari

Mangaratiba

2° Semestre
2,33

APA Grumari

1,33

2,33

APA da Orla Marítima da Baía de Sepetiba

1,58

2,33

MONA das Ilhas Cagarras

3,08

-

APA de Mangaratiba

0,08

APA Marinha Boto Cinza

2,75
1,17

APA de Tamoios

0,33

4,67

PE da Ilha Grande

0,25

3,75

PARNA Serra da Bocaina

-

3,08

REBIO Estadual da Praia do Sul

-

2,33

RDS do Aventureiro

-

2,33

APA de Cairuçu

0,08

3,58

PE da Serra do Mar

0,33

3,08

APA Marinha do Litoral Norte

4,83

13,17

ESEC Tupinambas

3,83

17,83

PE da Ilha Anchieta

0,42

8,58

Caraguatatuba

APA Marinha de São Sebastião (APA de
Alcatrazes)

0,83

6,75

Ilhabela

PE de Ilhabela

4,83

13,17

ARIE de São Sebastião

0,33

1,25

APA Ilha Itaçuce

0,25

-

APA Marinha do Litoral Centro

10,75

24,5

RPPN Rizzieri

-

5,75

Angra dos Reis

Paraty

Ubatuba

São Sebastião

SP

Probabilidade máxima de
toque (%)

RPPN Toque Toque Pequeno

-

5,75

Bertioga

PE Restinga de Bertioga

-

0,25

Guaruja

APA Municipal da Serra do Guararu

3

11,83

Santos

PE Marinho da Laje de Santos

9,08

24,5

São Vicente

PE Xixová-Japuí

1,33

4,5

ESEC Tupiniquins

7,92

-

ARIE Ilhas Queimada Grande e Queimada
Pequena

9,83

18,42

APA de Cananeia-Iguape-Peruibe

3,08

9,17

ESEC Juréia-Itatins

3,08

11,83

PNM da Restinga do Guaraú

1,42

8

Itanhaem

Peruibe

PE do Itinguçu

4,08

11,33

RVS Ilhas do Abrigo e Guararitama

3,67

12,08

RDS da Barra do Una

2,92

9,75

3

11,83

APA Marinha do Litoral Sul

(Continua)
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Quadro II.6.1.6.2.1-2 (Conclusão)

Estado

Município

UC

Probabilidade máxima de
toque (%)

PE do Prelado

1°
Semestre
2,67

ARIE do Guará

2,25

10,58

APA Ilha Comprida

2,25

11,17

ARIE de Ilha Comprida

1,58

9,75

PE da Ilha do Cardoso

0,92

8,58

APA Federal de Guaraqueçaba

1,83

4,33

PARNA do Superagui

1,83

4,33

PE da Ilha do Mel

0,92

2

APA Estadual de Guaratuba

0,83

2,5

PARNA Saint-Hilaire/ Lange

0,58

0,92

PARNA Marinho das Ilhas Currais

1,5

6,58

São Francisco do Sul

PE Acaraí

4,58

10,17

Balneário Camburiu

APA Costa Brava

3,5

8,08

APA Ponta do Araçá

6,25

13,25

PNM Galheta

8,17

13,25

Iguape

Ilha Comprida
Cananéia
Guaraqueçaba

PR
Paranagua

Bombinhas

SC

Florianópolis

2° Semestre
11,83

PNM da Costeira dos Zimbros

2,67

-

PNM do Morro dos Macacos

10,67

13,33

REBIO Marinha do Arvoredo

22,08

29,5

APA Anhatomirim

6,67

6,83

PE do Rio Vermelho

16,08

25,83

PNM da Galheta (Florianópolis)

17,17

28,58

PE da Serra do Tabuleiro

24,83

35,33

APA da Baleia Franca

24,83

35,33

Apesar do grande número de UCs suscetíveis aos potenciais vazamentos de
óleo, as modelagens indicaram que as probabilidades são baixas (menores que
30%), com exceção para a APA da Baleia Franca e a PE da Serra do Tabuleiro,
ambas com 35,33 % no segundo semestre. Destaque também para a REBIO
Marinha do Arvoredo (29,50% no segundo semestre) e PNM da Galheta (28,58%
no segundo semestre).
Em caso de vazamento de óleo na Bacia de Santos será acionado
imediatamente o Plano de Emergência para Vazamento de Óleo da Área
Geográfica da Bacia de Santos (PEVO-BS), com disponibilização de recursos
materiais e humanos em tempo hábil, pois os tempos de chegada dos recursos
são menores do que os tempos de toque na costa.
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resposta

complementares, que são adotados fora dos limites das instalações (no mar ou
em terra), onde o FPSOS não tem condições de atuar ou coordenar a atuação. O
PEVO-BS contém procedimentos para proteção de áreas vulneráveis.
As estratégias de resposta para proteção de áreas vulneráveis a incidentes
de poluição por óleo visam indicar, minimamente, os principais acessos costeiros,
áreas potenciais para concentração de equipamentos (caso os tempos de toque
obtidos nas modelagens de deriva de mancha assim o indicarem), ações de
resposta adequadas para cada tipo de ambiente classificado e limpeza de áreas
passíveis de serem afetadas e, sobretudo, os respectivos tempos de resposta
requeridos para instauração das frentes operacionais.
Para a estruturação das estratégias, considerou-se a ação conjugada de
esforços, tanto de frentes operacionais costeiras, com acesso por terra, como as
frentes marítimas (offshore), as quais têm papel preponderante na estrutura, uma
vez que cabe a essas equipes, em caso de vazamentos, a contenção,
recolhimento, dispersão e minimização da chegada do óleo à linha de costa.
Comparando as previsões de chegada das equipes e equipamentos com os
locais e tempos de toque apontados pelas modelagens e confirmados pelo
acompanhamento da mancha realizado durante a emergência, os Coordenadores
podem direcionar os recursos com maior precisão, evitando desperdícios e
retrabalhos. As operações de resposta previstas são realizadas prioritariamente
com os recursos materiais e humanos dos Centros de Defesa Ambiental (CDAs) e
Bases Avançadas (BAV) da PETROBRAS. A mobilização e deslocamento destes
recursos são realizados de forma escalonada, de acordo com as características
do incidente e o resultado das ações de resposta, ou seja, em função de sua
necessidade. Recursos materiais suplementares, como embarcações locais,
embarcações a serviço da empresa em outras áreas de atuação e embarcações
comerciais disponíveis para contratação equipadas e operadas com recursos do
sistema CDA podem ser mobilizados para atuação na emergência.
A estes podem ser acrescentados recursos humanos da força de trabalho
PETROBRAS, contratados junto às comunidades locais ou recrutados dentre
voluntários.
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O fluxograma de comunicação do PEVO-BS considera a comunicação à sede
do ICMBio e Coordenações Regionais das áreas afetadas pelo empreendimento.
Os CDAs Bacia de Santos, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, e as BAV São
Sebastião, Baixada Santista e Imbé, por se localizarem na região das áreas
vulneráveis selecionadas para o detalhamento dos procedimentos de proteção e
limpeza, são considerados prioritários para o atendimento.
Conforme previsto no PEVO-BS, a PETROBRAS realiza anualmente um
simulado de emergência Nível 03 (N3), o qual aborda exercícios completos de
resposta a emergência, que conta com participação de órgãos ambientais
externos. No último simulado N3 realizado na Bacia de Santos em março de 2013
participaram técnicos do ICMBIO, do TAMAR, CRETA e IBAMA (CGPEG e
CGEMA).
Para os acidentes que envolvem colisão de embarcação de apoio com
nécton, estes estariam condicionados de acidentes ocorrerem em momentos que
a embarcação de apoio estiver passando sobre território de UCs.
Para os impactos decorrentes do trânsito de embarcações de apoio ou
transporte dos FPSOs, de forma conservadora, considerou-se que podem ser
afetadas as UCs e ou Zonas de Amortecimento localizadas na área do tráfego
das embarcações de apoio listadas a seguir:
• RESEX Marinha Itaipu e respectiva Zona de Amortecimento.
• ARIE da Baía de Guanabara e respectiva Zona de Amortecimento.
• PNM Paisagem Carioca.
• APA dos Morros do Leme e Urubu, Pedra do Anel, Praia do Anel e Ilha da
Cotunduba.
• PE da Serra da Tiririca (Zona de Amortecimento da UC presente na Área
do Tráfego de Embarcações).
• MONA Pedra do Índio (Zona de Amortecimento da UC presente na Área do
Tráfego de Embarcações).
• MONA Pedra de Itapuca (Zona de Amortecimento da UC presente na Área
do Tráfego de Embarcações).
• MONA da Ilha dos Cardos (Zona de Amortecimento da UC presente na
Área do Tráfego de Embarcações).
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• MONA Ilha da Boa Viagem (Zona de Amortecimento da UC presente na
Área do Tráfego de Embarcações).
• MONA das Ilhas Cagarras (Zona de Amortecimento da UC presente na
Área do Tráfego de Embarcações).
Devido à grande importância atribuída à classificação destes impactos, foram
propostas algumas medidas para as embarcações de apoio, envolvendo adoção
das diretivas e regramentos da MARPOL e NORMAM 20 para o controle e gestão
de água de lastro, com o objetivo de minizimar os efeitos dos impactos de
Introdução e/ou disseminação de espécies exóticas via trânsito de embarcações
de apoio.
Para os impactos envolvendo a Perturbação em cetáceos e quelônios pela
colisão com embarcações de apoio, também são propostas algumas medidas
envolvendo a circulação de embarcações de apoio, tais como:
• Redução da velocidade das embarcações de apoio, especialmente quando
avistados ou identificados cetáceos, quelônios (através de sondas e outros
equipamentos eletrônicos).
As UCs que estariam mais propícias a esses impactos são as mesmas
listadas anteriormente.
II.6.1.6.2.2 – Meio Socioeconômico
Para o meio socioeconômico foram identificados três impactos potenciais que
podem interferir em UC, todos ocorrendo na fase de operação. O Quadro
II.6.1.6.2.2-1

lista

os

impactos

potenciais

identificados

para

o

meio

socioeconômico que podem interferir em UCs.
As UCs que podem ser afetadas pelo vazamento de óleo no mar estão
apresentadas no item anterior, relativo aos impactos potenciais do meio físico e
biótico, pois o aspecto relacionado é o mesmo: vazamento de combustível e/ou
óleo no mar.
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Quadro II.6.1.6.2.2-1 – Lista dos impactos potenciais do meio socioeconômico
identificados, que podem incidir sobre Unidades de
Conservação.
Nº

IMPACTO
Fase de Operação

O57

Interferência na atividade artesanal artesanal pelo vazamento de óleo no mar

O59

Interferência na atividade turística pelo vazamento de óleo no mar

O60

Alteração no tráfego marítimo pelo vazamento de óleo no mar

II.6.2

– Modelagem da Dispersão de Óleo e da Dispersão de
Efluentes

Foram confeccionados estudos de modelagem de dispersão de óleo e
efluentes, que estão contemplados em sua íntegra de acordo com os Anexos
listados a seguir:
• Anexo II.6.2-1 – Modelagem do Transporte e Dispersão de Óleo no Mar
para a Atividade de Produção e Escoamento de Óleo e Gás do Polo PréSal da Bacia de Santos – Etapa 3: foram realizadas modelagem de
transporte de óleo nos volumes 8 m³, 200 m³ e Volume de Pior Caso – VPC
– Afundamento FPSO, em condições oceanográficas e atmosféricas de
primeiro e segundo semestres. Os resultados mostram as probabilidades
de óleo na lâmina d’água e de toque na costa, além de cenários
determinísticos críticos;
• Anexo II.6.2-2 – Modelagem do Descarte de Efluentes a partir dos FPSOs
na Bacia de Santos: foram realizadas modelagem de transporte de
efluentes da unidade de remoção de sulfato e de água de produção em
condições oceanográficas e atmosféricas de inverno e verão. Os resultados
mostram as diluições dos compostos e as distâncias das zonas de mistura
com relação ao ponto de descarga.
Estes documentos são sintetizados e utilizados nos impactos pertinentes,
para sua descrição e classificação.

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

EIA
PEP01R02

Revisão 00
09/2017

