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II.

ESTUDO AMBIENTAL DE SÍSMICA

II.1 -

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR

II.1.1 -

Denominação Oficial da Atividade

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos.

II.1.2 -

Identificação do Empreendedor e Empresas Consultoras
Razão Social

WesternGeco Serviços de Sísmica Ltda.

Registros Legais

CNPJ – 04.612.284/0001-28
Inscrição Estadual – 77.317.066
Inscrição Municipal – 31.497-00

Endereço

Avenida República do Chile, nº 330, 18º andar, Centro,
Rio de Janeiro – Brasil. CEP: 20031-170.
Telefone: (21) 21 3216-8154

Representante Legal

Fernando Alvarez

E-mail

FAlvarez9@slb.com

Endereço

Av. Presidente Wilson, 231, 8º andar
20030-021 Centro – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 3267-0601

Pessoa para Contato

Leandro Belarmino Moreira

E-mail

LMoreira@slb.com

Registro no Cadastro de Atividades
Potencialmente Poluidoras

238223

Empresa Ambiental
Nome ou Razão Social

Ecology and Environment do Brasil Ltda.

CNPJ

01.766.605/0001-50

Endereço

Av. Presidente Wilson, nº 231, 13º andar.
Centro – Rio de Janeiro-RJ

Telefone

(21) 2108-8700
Representantes Legais

Presidente

Paulo Mário Correia de Araújo

CPF

885.440.957-04

Contato

paulo.mario@ecologybrasil.com.br

Vice-Presidente

Ivan Soares Telles de Sousa

CPF

088.854.003-53

Contato

ivan.telles@ecologybrasil.com.br

Os certificados de Regularidade do responsável da WesternGeco e da WesternGeco são
apresentados no Anexo II.1-1. Os certificados de Regularidade da empresa ambiental Ecology
Brasil é apresentado no Anexo II.1-2.

Coordenador:
II.1 - Identificação da Atividade e do Empreendedor
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II.1.3 -

Identificação das Embarcações

A Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima será realizada utilizando duas embarcações com uma
(01) fonte acústica e com quatorze (14) cabos sólidos de 9 km em cada e duas embarcações
equipadas somente com uma (01) fonte acústica cada (Figura II.1-1 a Figura II.1-4). Suas
características e registros legais foram fornecidos no Plano de Controle Ambiental de Sísmica PCAS da empresa responsável pela aquisição, WesternGeco Serviços de Sísmica Ltda.
A cópia do Atestado de Inscrição Temporária (AIT) será apresentado ao IBAMA tão logo esteja
disponível, em até dois dias úteis após recebimento destes pela WesternGeco.
O Quadro II.1-1 apresenta os números de registro das embarcações a serem utilizadas
na atividade.
Quadro II.1-1 – Embarcações Sísmicas Envolvidas
Nome

Número dos Registros Legais
IMO N°

Sinal de Chamada

Amazon Warrior

9662394

Geco Diamond

9048706

3FYJ3

Geco Eagle

9176292

HP 9513

Geco Emerald

9043079

3 FYK 3

Figura II.1-1 - Navio Sísmico Amazon Warrior

3FNE9

Figura II.1-2 - Navio Sísmico Geco Diamond

Coordenador:
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Figura II.1-3 - Navio Sísmico Geco Eagle

II.1.4 -

Figura II.1-4 - Navio Sísmico Geco Emerald

Embarcações de Apoio e Assistente

Para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos, serão
utilizadas três embarcações para suporte, sendo uma embarcação de apoio e duas embarcações
assistentes. Estas embarcações devem operar durante toda a atividade, auxiliando na
minimização de interferências com outras embarcações que estejam utilizando a mesma área.
Estas embarcações serão utilizadas para apoio no transporte de suprimentos e resíduos, além de
ações de emergência.
A empresa WesternGeco Serviços de Sísmica Ltda. informará ao IBAMA sobre as embarcações de
apoio e assistentes a serem utilizadas. O Atestado de Inscrição Temporária (AIT) e o Certificado
de Segurança da Navegação (CSN) das embarcações serão apresentados em até dois dias úteis
após a emissão e recebimento dos mesmos pela WesternGeco.

II.1.5 -

Cronograma

A Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos está
prevista para ser realizada ao longo de 18 meses. O cronograma pretendido para as atividades
desta pesquisa sísmica é apresentado a seguir.

Coordenador:
II.1 - Identificação da Atividade e do Empreendedor
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Cronograma da Atividade
Atividade

2019
Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2020
Set

Out

Nov

Dez

Jan Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2021
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

MAR

1-Autorização
2-Mobilização
3-Aquisição
Aquisição na Área Prioritária
Área Prioritária – Swath 1
Área Prioritária – Swath 2
Área Prioritária – Swath 3
4-Desmobilização
Desmobilização da Área Prioritária
5–PCP, PMBM, PMAP, PMAVE, PMP, PEAT
6-PCS
7-Informações ao Projeto Baleia Jubarte
8-Telemetria de Cetáceos
9-Modelagem Acústica Ambiental
10-Decaimento Sonoro in situ
11-Relatório Ambiental de Sísmica (RAS)
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Descrição da Atividade

Identificação das Embarcações Sísmicas
Para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima serão utilizadas duas embarcações com fontes
sonoras e quatorze (14) cabos sólidos (Q-Marine) e duas embarcações somente equipadas com as
fontes sonoras, listadas no Quadro II.1-2. Suas características e registros legais foram fornecidos
no Plano de Controle Ambiental de Sísmica - PCAS da empresa responsável pela aquisição,
WesternGeco Serviços de Sísmica Ltda. As Figura II.1-5 a Figura II.1-8 apresentam imagens
destas embarcações.
Caso seja necessário alterar alguma embarcação para o desenvolvimento da atividade sísmica, a
empresa WesternGeco solicitará anuência do IBAMA para substituição.
Quadro II.1-2 – Embarcações Sísmicas Envolvidas
Nome

Número dos Registros Legais
IMO N°

Sinal de Chamada

Amazon Warrior

9662394

Geco Diamond

9048706

3FYJ3

Geco Eagle

9176292

HP 9513

Geco Emerald

9043079

3 FYK 3

Figura II.1-5 - Navio Sísmico Amazon Warrior

3FNE9

Figura II.1-6 - Navio Sísmico Geco Diamond.

Coordenador:
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Figura II.1-7 - Navio Sísmico Geco Eagle.

Figura II.1-8 - Navio Sísmico Geco Emerald.

Aquisição Wide Azimuth (WAZ) [de Azimute amplo] é um termo que descreve uma técnica de
aquisição de dados sísmicos em que uma ou mais embarcações com fontes acústicas, são usadas
para emitir reflexões sísmicas no polígono da atividade sísmica, com cabos receptores, conforme
ilustrado na Figura II.1-9.

Figura II.1-9 - Alinhamento das embarcações.

Obter imagens exatas de sedimentos, camadas de sal, basalto e carbonato têm apresentado um
desafio de longa data para os desenvolvedores de tecnologia sísmica. Em águas profundas, as
geometrias com cabos rebocados são atualmente as únicas soluções viáveis para a aquisição de
grandes conjuntos de dados 3D. Levantamentos 3D convencionais de azimute estreito, também
conhecidos por levantamento Narrow Azimuth (NAZ), geralmente adquiridos usando uma única

Coordenador:
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embarcação rebocando fontes e receptores, provaram seu valor em uma ampla variedade de
circunstâncias geológicas. No entanto, geologia complexa e camadas altamente refrativas
causam flexão de raios que podem deixar porções do subsolo intocadas por ondas sísmicas.
O termo azimute amplo é usado genericamente para descrever qualquer geometria de aquisição
que seja ampla quando comparada às geometrias convencionais (NAZ).
A primeira pesquisa do Golfo do México com o Wide Azimuth (WAZ) foi conduzida pela BP no
campo Mad Dog em 2004-2005, usando uma única embarcação com cabo e duas embarcações
com fontes acústicas. Os dados da aquisição WAZ proporcionaram um avanço na geração de
imagens e iniciaram um amplo programa desse tipo de aquisição para melhorar a geração de
imagens das descobertas de pré-sal.
O levantamento WAZ é apropriado para qualquer área de geologia estrutural complexa ou onde
os contrastes de velocidade são significativos. É comum ocorrer problemas de imagem por causa
do sal. Novas pesquisas foram registradas em outras áreas; notavelmente a bacia de sal Aptian
da costa oeste da África, a costa da Indonésia e o Mar vermelho.
Dando suporte à operação, poderá ser utilizada até duas embarcações de apoio que terão as
funções de transporte de suprimentos, combustíveis e resíduos, de suporte ao monitoramento da
atividade pesqueira, podendo também ser(em) utilizada(s) em ações de emergência.
Durante a atividade serão utilizadas ainda duas embarcações assistentes com as funções de
auxílio no suporte à atividade pesqueira, podendo também serem utilizadas em ações de
emergência.
Ressalta-se que a indicação das embarcações de apoio e assistente será informada ao IBAMA,
antes do início da operação, assim como fornecidos cópias atualizadas dos Certificados de
Segurança da Navegação (CSN), no caso de embarcação nacional e Atestado de Inscrição
Temporária (AIT) para as embarcações estrangeiras.
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Localização da área para realização da atividade de Pesquisa Sísmica Marítima
A Área da Atividade de pesquisa sísmica marítima está localizada nas Bacias de Santos e Campos
a 87,02 km do município de Arraial do Cabo. O Mapa de Localização em base cartográfica com os
polígonos da área com as linhas batimétricas estão apresentados no (Anexo II.1-1). O limite da
área de manobra também se encontra indicado no mapa supracitado. Ao longo do processo de
Licenciamento, de acordo com áreas de sobreposição de solicitação de atividades sísmicas, a
empresa definiu uma Área Prioritária para levantamento sísmico, reduzindo área e tempo de
permanência no bloco, podendo dar continuidade à aquisição de dados em outro momento no
restante do polígono descrito no Estudo Ambiental de Sísmica (EAS). As tabelas com Latitude e
Longitude das áreas de aquisição e manobra são apresentadas no Anexo II.1-2.
As coordenadas da Área de Aquisição de Dados e da Área de Manobra propostos inicialmente
são apresentadas no Quadro II.1-3. As coordenadas da Área Prioritária são apresentadas no
Quadro II.1-4.
Quadro II.1-3 - Coordenadas geográficas da Área de Aquisição e Manobra de Dados.

Área de Manobra

Área de Aquisição
Datum SIRGAS 2000
Vértices

Latitude

Longitude

Vértices

Latitude

Longitude

1

23° 43' 21,069" S

040° 06' 23,451" W

A

23° 38' 52,911" S

039° 54' 21,195" W

040° 06' 36,141" W

B

25° 17' 38,960" S

039° 54' 25,772" W

25° 24' 13,828" S

040° 05' 24,752" W

2

25° 11' 41,051" S

3

25° 19' 28,408" S

040° 19' 42,586" W

C

4

25° 24' 16,564" S

040° 16' 22,006" W

D

25° 28' 55,645" S

040° 01' 51,227" W

5

26° 10' 56,956" S

041° 35' 34,305" W

E

26° 26' 19,657" S

041° 39' 14,089" W

042° 10' 10,001" W

F

25° 28' 13,079" S

042° 20' 34,913" W

24° 59' 11,837" S

042° 39' 16,806" W

6

25° 22' 24,624" S

7

25° 02' 17,584" S

042° 23' 10,463" W

G

8

24° 57' 26,886" S

042° 15' 49,879" W

H

24° 54' 33,620" S

042° 32' 13,502" W

9

24° 29' 06,158" S

042° 35' 24,367" W

I

24° 25' 35,402" S

042° 52' 07,914" W

041° 44' 22,524" W

J

23° 49' 57,904" S

041° 50' 28,129" W

040° 28' 50,846" W

L

23° 08' 04,195" S

040° 26' 33,216" W

10
11

23° 59' 33,063" S
23° 21' 51,633" S
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Quadro II.1-4 - Coordenadas geográficas da Área Prioritária
Datum: SIRGAS 2000
Área Prioritária de Aquisição

Área Prioritária de Manobra

Vértice

Latitude

Longitude

Vértice

Latitude

Longitude

1

25° 47' 21,154" S

041° 21' 09,525" W

A

25° 58' 21,838" S

041° 33' 29,057" W

2

25° 47' 27,749" S

040° 55' 21,158" W

B

25° 58' 33,310" S

040° 51' 43,961" W

3

25° 24' 18,733" S

040° 16' 16,698" W

C

25° 28' 55,636" S

040° 01' 51,246" W

4

25° 19' 36,745" S

040° 19' 44,725" W

D

25° 24' 13,828" S

040° 05' 24,753" W

5

25° 11' 40,565" S

040° 06' 36,159" W

E

25° 17' 38,927" S

039° 54' 25,824" W

6

23° 42' 21,576" S

040° 06' 23,894" W

F

23° 38' 52,906" S

039° 54' 21,222" W

7

23° 42' 08,400" S

040° 48' 15,908" W

G

23° 31' 17,665" S

040° 02' 19,323" W

8

23° 49' 05,586" S

040° 48' 17,290" W

H

23° 30' 57,251" S

041° 00' 14,911" W

9

23° 49' 00,967" S

041° 02' 44,571" W

I

23° 37' 56,594" S

041° 00' 17,035" W

10

23° 52' 25,210" S

041° 02' 45,603" W

J

23° 37' 50,685" S

041° 14' 43,260" W

11

23° 52' 36,533" S

041° 20' 26,701" W

L

23° 41' 27,668" S

041° 14' 44,733" W

-

-

-

M

23° 41' 37,433" S

041° 32' 24,632" W

Ressalta-se que o plano de linhas apresentado (NW/SE) é uma previsão, podendo não vir a
representar o desenho efetivo das mesmas. Os dados resultantes da atividade serão analisados
desde o início das operações e, dependendo das informações obtidas, o plano de linhas poderá
necessitar de ajustes. Os ajustes de aquisição firmados com outras empresas, causados pelo
Plano Regional, também pode ter como consequência a alteração do plano de linhas. Sendo
assim, o presente estudo visa o licenciamento de toda a área delimitada pelos polígonos cujos
vértices encontram-se indicados no Quadro II.1-3, podendo haver alterações nas linhas, desde
que mantidas dentro dos limites dos polígonos.
A aquisição de dados ocorrerá apenas dentro da chamada área de aquisição, sendo feito através
de disparos ininterruptos. Na área de manobra não ocorrerão disparos contínuos para aquisição
de dados; esta área será usada para eventuais reparos, testes ou problemas operacionais.
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Configuração do Arranjo

A Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos irá
operar com a configuração Wide Azimuth (WAZ) utilizando quatro embarcações sísmicas, sendo
duas embarcações equipadas com fontes acústicas e outras duas embarcações equipadas com
fontes acústicas e com quatorze (14) cabos sólidos de 9 km de comprimento, espaçados 100m
(cada).
As embarcações estarão sempre alinhadas a uma distância de 1400 metros umas das outras
(Figura II.1-9).
Navio 1 – Embarcação posicionada no extremo esquerdo da configuração, rebocando somente
uma (01) fonte acústica e quatorze (14) cabos sólidos.
Navio 2 – Embarcação posicionada no centro/esquerda da configuração, rebocando somente uma
(01) fonte acústica.
Navio 3 – Embarcação posicionada no centro/direita da configuração, rebocando somente uma
(01) fonte acústica.
Navio 4 – Embarcação posicionada no extremo direito da configuração, rebocando uma (01) fonte
acústica e quatorze (14) cabos sólidos.
A sequência de disparo se dará da seguinte forma conforme descrito abaixo e ilustrado na Figura
II.1-10:
A fonte acústica do navio 1 é disparada e gravada pelos navios 1 e 4. Em 18,75 m a frente (cerca
de 12 segundos depois) é a vez do navio 2 realizar o seu disparo que será gravado também pelos
navios 1 e 4. Mais uma vez, a 18,75 m a frente (cerca de 12 segundos após navio 2 disparar), o
navio 3 dispara e como nos disparos anteriores, é gravado pelos navios 1 e 4. Por último, chega a
vez do navio 4 disparar, a 18,75 m a frente (cerca de 12 segundos do navio 3), e como todos os
outros disparos, serão gravados pelos navios 1 e 4.
Essa será a sequência de disparo durante todo projeto e esse movimento é conhecido na indústria
como flip-flop-flup-flyp.
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Figura II.1-10 – Ilustração da sequência de disparos.

A técnica de aquisição WAZ foi escolhida devido a sua maior eficiência. A tecnologia a ser
utilizada neste projeto é denominada CLA (aquisição em linha contínua), onde não há
interrupção da operação para troca de linhas, bem como o desligamento das fontes a cada
novo transecto.
A aquisição de linha contínua (CLA) é uma técnica de aquisição sísmica marítima na qual os dados
são adquiridos continuamente sem interrupções para mudanças de linha. As mudanças de linha
são incorporadas na área total da dobra para que haja pouco ou nenhum tempo não produtivo. O
CLA é ativado pela tecnologia Q-Marine da WesternGeco (Figura II.1-11).
Essa técnica permite maior eficiência de produção significa de uma pesquisa e pode ser adquirida
em um período de tempo significativamente reduzido, uma vez que as embarcações podem
gastar até 30% do tempo de produção na troca de linha.
O CLA pode nos permitir adquirir em áreas que, de outra forma, não seriam adquiridas, próximas
a águas rasas, perto de infraestrutura de campos de petróleo, rotas de navegação, e ao lado do
bloco e das fronteiras nacionais.
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O CLA é compatível com outras técnicas de aquisição marinha, tais como operações de azimute
amplo (WAZ), múltiplo (MAZ), rico (FAZ) e Nodes.
Na Figura II.1-11 abaixo, o tempo produtivo é mostrado em verde e o tempo não produtivo em
vermelho. Neste exemplo, computado para configuração de 12x100x8Km, o tempo de aquisição é
reduzido em 46%.

Figura II.1-11 – Ilustração da aquisição de linha contínua (CLA).

A Figura II.1-12 mostra um exemplo de uma pesquisa registrada usando o método de aquisição
de linha contínua. A pesquisa solicitou a aquisição dentro de um curto período de tempo e para
maximizar a cobertura adjacente à área de águas rasas ao sudeste. A seção sísmica mostra que
as seções de giro do levantamento são da mesma qualidade para as seções retas sem nenhum
ruído adicional.

Figura II.1-12 - Exemplo de uma pesquisa registrada
usando o método de aquisição de linha contínua.
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Nessa atividade serão utilizadas fontes sonoras do tipo eSource, as quais emitem baixa
frequência, mitigando assim, o potencial impacto sobre a vida marinha. O arranjo das fontes terá
o volume padrão de 5.085 pol³ e a pressão nominal das fontes será de 2.000 psi. Serão utilizados
quatro (04) arranjos de fontes sonoras em todo o levantamento, uma (01) por navio, disparando
em forma sequencial a cada 12 segundos uma da outra (tempo estimado).
A caracterização do arranjo das fontes sonoras eSource é apresentada no Anexo II.1-3.
A menor profundidade e a menor distância da costa
1)

Dos Disparos de Canhões de Ar
A área de pesquisa sísmica supracitada está localizada a uma distância de 87 km da costa do
município de Arraial do Cabo, RJ, em profundidade de lâmina d’água superior a 1.000 m
(pequena porção da área de manobra está em águas menos profundas).

2)

Onde Haverá Navegação da Embarcação Sísmica, Incluindo Área de Manobra
A profundidade mínima para a área de manobra e navegação da embarcação sísmica é de
cerca de 150 m, sendo que a distância mínima para esse caso será de 87,02 km, conforme
apresentado no (Anexo II.1-1). Os cabos de grande extensão rebocados pela embarcação
restringem bastante a capacidade de manobra. A presente atividade propõe a navegação de
04 (quatro) embarcações em conjunto. Por questão de segurança, as medidas propostas ao
redor das embarcações são apresentadas na Figura II.1-13.
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Figura II.1-13 - Área de segurança no entorno das embarcações

Ao longo do desenvolvimento da atividade sísmica, serão adquiridos dados de gravimetria e
magnetometria. A Gravimetria utiliza informações do campo de gravidade terrestre para
investigar a distribuição de densidades no subsolo. A partir de medidas da aceleração da
gravidade pode-se obter, por métodos de modelagem direta ou inversão geofísica, a
distribuição de densidades que explique os valores observados. A Magnetometria é uma
técnica que utiliza a informação do campo magnético terrestre para a investigação das
estruturas em subsuperfície. O campo magnético terrestre induz nas rochas e estruturas
geológicas um campo magnético secundário, que se sobrepõe ou se contrapõe ao campo
principal.
Para o levantamento da magnetometria será rebocado, pela embarcação sísmica, um cabo
curto com o equipamento (cerca de 200m) mantido próximo à superfície (aproximadamente 6
metros). No caso da gravimetria, o equipamento (antena) é transportado em cima da
embarcação sísmica, sem contato com a água. Ambos equipamentos recebem os dados
passivamente, de forma que não há fontes ativas de energia, não havendo impactos de
qualquer tipo para o meio ambiente.
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ÁREA DE ESTUDO

Neste Capítulo são descritos os critérios para a definição da Área de Estudo (AE) e apresentada a
sua delimitação considerando a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas
Bacias de Santos e Campos. Esta AE foi estabelecida com base no Termo de Referência (TR)
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018, o qual a define a área que poderá sofrer influência
regional, direta e indireta da atividade pretendida, em graus variáveis, tendo como base a
estrutura regional de inserção desta pesquisa sísmica.
A AE, segundo este TR, deverá ser delimitada preliminarmente, abrangendo o território no qual é
observada a continuidade dos fatores ou componentes ambientais1 dos meios físico, biótico e
socioeconômico, considerados relevantes. Assim feito, é realizada a identificação e a análise dos
impactos ambientais previstos e, posteriormente, definida a Área de Influência (AI) da atividade.
Desta forma, os fatores ambientais aqui identificados serão também abordados no Capítulo
Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais, e, em seguida, na definição da Área de
Influência (AI) da atividade.
Sánchez (2008) destaca que a AE é “a área geográfica onde serão realizados os estudos de base,
área que será objeto de coleta de dados primários ou secundários”. Assim sendo, a AE foi
considerada, por princípio, de forma conservativa, com vistas a evitar que áreas e fatores
ambientais importantes deixassem de ser considerados.
O TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018 solicita, ainda, que os fatores ambientais que
possam sofrer influências da atividade de pesquisa sísmica sejam analisados, considerando-se sua
área de abrangência e significância, de forma a fornecer subsídios para a delimitação da AE.
Assim sendo, no presente estudo, a abrangência e a significância dos fatores ambientais foram
analisadas em cada contexto da atividade, conforme destacados a seguir, de maneira que essas
informações pudessem subsidiar a delimitação da AE para a atividade de pesquisa sísmica
pretendida:

1

Fator ambiental deve ser entendido como o componente ambiental que é afetado pelo impacto, conforme definido no subitem II.5.1.3 –
Detalhamento Metodológico e Forma de Apresentação dos Resultados, do TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018.
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a) Área da pesquisa sísmica, incluindo as áreas de segurança e de manobras de todas as
embarcações envolvidas;
b) Áreas abrangidas pelas rotas de navegação das embarcações de apoio e assistente
(compreendendo a área da pesquisa sísmica e a base em Niterói-RJ), e rota de aeronaves, que
possivelmente serão utilizadas durante o desenvolvimento da pesquisa sísmica, incluindo a sua
mobilização e desmobilização;
c) Municípios cuja infraestrutura de apoio (portos, aeroportos, áreas de disposição final de
resíduos), serviços e equipamentos urbanos sejam demandados durante a realização e
desmobilização da pesquisa sísmica;
Ressalta-se que os contextos analisados são considerados relevantes e abrangentes às potenciais
interferências da atividade de pesquisa sísmica sobre os fatores ambientais relacionados aos
meios físico, biótico e socioeconômico, uma vez que permitem que áreas e municípios mais
vulneráveis às possíveis interferências da atividade sejam considerados para estudo mais
aprofundado no diagnóstico socioambiental.
Sendo assim, os tópicos a seguir detalham todas as etapas para a delimitação da AE, de acordo
com o que é solicitado no TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018.

II.2.1 -

Identificação dos Fatores Ambientais

Os fatores ambientais avaliados foram elencados a partir das principais características da
atividade que interagem com os meios físico, biótico e socioeconômico. Foram também
considerados os fatores ambientais mais relevantes, segundo o histórico de impactos
socioambientais das atividades e E&P nas bacias marítimas brasileiras, em especial nas Bacias de
Santos e de Campos.
Desta forma, os principais fatores ambientais, com potencial de apresentarem interações com a
atividade de pesquisa sísmica pretendida, identificados e considerados para a delimitação da AE,
são apresentados a seguir, de acordo com cada meio em que incidem.
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Quadro II.2-1 - Fatores ambientais identificados e considerados na delimitação da AE.
Meio

Total de
Fatores

Fatores Ambientais
Água

Físico

Sedimentos marinhos

3

Ar
Biota marinha e avifauna
Biótico

Ecossistemas marinhos e costeiros

3

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e Unidades de Conservação - UCs)
Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte, saneamento, segurança)
Dinâmica da economia
Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas
Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca
Socioeconômico

Atividades aquícolas

9

Atividades turísticas
Tráfego marítimo
Tráfego aéreo
Infraestruturas de destinação de rejeitos e resíduos e, bases de apoio marítimo e aéreo
TOTAL

II.2.1.1 -

15

Determinação do Grau de Inter-relação entre os Fatores
Ambientais

Buscando eliminar a subjetividade na determinação da significância dos fatores ambientais
analisados, foi levantado o grau de inter-relação entre esses fatores, de forma que, com o
cruzamento desta informação com a abrangência espacial, pudesse ser obtida a significância de
cada fator ambiental, no contexto da atividade de pesquisa sísmica marítima, conforme será
apresentado no item II.2.2 - Análises para a Delimitação da Área de Estudo adiante.
O grau de inter-relação indica a menor ou maior interação, entre os fatores ambientais
identificados, sugerindo seu menor ou maior destaque no contexto da atividade de pesquisa
sísmica

pretendida,

assim

como

no

conjunto

de

critérios

estabelecidos

no

TR

COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018.
Para a determinação do grau de inter-relação entre os principais fatores ambientais, buscando
minimizar o grau de subjetividade também nesta análise, foi elaborada, individualmente para
cada contexto da atividade que será considerado adiante neste capítulo, uma matriz de interrelação. Esta matriz foi construída a partir do cruzamento de cada fator ambiental entre si e
com os demais identificados, levando-se em conta nesta análise, o contexto da atividade de
pesquisa sísmica marítima pretendida.
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Nesta matriz, para cada inter-relação verificada no âmbito de cada critério mínimo estabelecido
no TR, foi aplicada uma pontuação (valor = 1). A pontuação total para cada componente
ambiental variou entre 1 e 15 (total de fatores ambientais identificados nos três meios
analisados), sendo esta pontuação convertida para uma escala qualitativa de grau de interrelação, tendo sido estabelecidas três categorias: baixo, médio e alto graus.
Esta escala representa o intervalo de pontuação na matriz de inter-relações e é apresentada no
Quadro II.2-2 a seguir, visando sua posterior aplicação na matriz de significância dos fatores
ambientais analisados.
Quadro II.2-2 - Graus de Inter-relação entre os Fatores Ambientais.

II.2.1.2 -

Pontuação na Matriz de Inter-relação

Grau de Inter-relação

1a5

BAIXO

6 a 10

MÉDIO

11 a 15

ALTO

Abrangência dos Fatores Ambientais

Ainda que no subitem II.5.1.3 “Detalhamento Metodológico e Forma de Apresentação dos
Resultados”, constante da Avaliação de Impactos Ambientais no TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA
Nº 002/2018, refira-se à abrangência espacial dos efeitos dos impactos sobre os fatores
ambientais, para este item foram adotadas e devidamente adaptadas, as mesmas classificações
para a abrangência espacial dos fatores ambientais, ou seja: local, regional e suprarregional,
cujas definições são destacadas a seguir.
 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 os
efeitos sobre o fator ambiental são restritos 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 os
efeitos sobre o fator ambiental afetam mais de um município.
 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 os efeitos sobre o fator ambiental
afetam mais de um município e apresenta caráter nacional, continental ou global.
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Tendo como referência esta classificação, a abrangência dos fatores ambientais considerados
neste estudo foi determinada, sendo apresentada no Quadro II.2-3, a seguir. Verifica-se que a
abrangência da maior parte dos fatores ambientais identificados (quase 47% do total) é regional.
Quadro II.2-3 - Abrangência Espacial dos Fatores Ambientais.
Meio

Fatores Ambientais

Abrangência do Fator
Suprarregional

Água
Físico

Biótico

Regional

Sedimentos marinhos
Ar

Suprarregional

Biota marinha e avifauna

Suprarregional

Ecossistemas marinhos e costeiros

Regional

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e Unidades de Conservação UCs)

Regional

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte, saneamento,
segurança)

Local
Local

Dinâmica da economia

Regional

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

Suprarregional

Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca
Socioeconômico

Atividades aquícolas

Local

Atividades turísticas

Regional

Tráfego marítimo

Regional

Tráfego aéreo

Regional

Infraestruturas de destinação de rejeitos e resíduos e, bases de apoio marítimo
e aéreo

II.2.1.3 -

Local

Significância dos Fatores Ambientais

O grau de significância atribuído a cada fator ambiental analisado foi avaliado no contexto
ecossistêmico e/ou socioeconômico, considerando-se, dentre outros pontos relevantes:

 O ecossistema do qual o fator faz parte;
 Os processos ambientais envolvidos;
 A relevância socioeconômica;
 A importância para conservação da biodiversidade e a relevância científica.
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Conforme mencionado anteriormente no item II.2.1.1 - Determinação do Grau de Inter-relação
entre os Fatores Ambientais visando à minimizar o grau de subjetividade desta análise e
considerando-se que a significância dos fatores ambientais é dada por sua relevância no contexto
dos ecossistemas/biomas, bem como a nível socioeconômico, no presente documento, o grau de
significância dos fatores ambientais foi classificado como baixo, médio ou alto, tendo como base
o cruzamento entre o grau de inter-relação, direta ou indireta, entre os fatores ambientais
considerados e a sua abrangência espacial, conforme ilustrado a seguir.

Fatores Ambientais

Abrangência Espacial
dos Fatores

Grau de Inter-relação
entre os Fatores

Significância dos
Fatores Ambientais

Assim sendo, quanto maior o grau de inter-relação entre os fatores ambientais, e maior a sua
abrangência, também maior será o grau de significância deste fator, conforme Quadro II.2-4.
Quadro II.2-4 - Grau de Significância dos Fatores Ambientais.
Grau de Inter-relação

Abrangência do Fator Ambiental
Local

Regional

Suprarregional

Baixo

Baixo

Médio

Médio

Baixo

Médio

Alto

Alto

Médio

Alto

Alto

Baixo
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Análises para a Delimitação da Área de Estudo

A delimitação da AE se deu com a interpretação dos resultados obtidos, e a identificação dos
ambientes e dos municípios que poderão ter interações com os fatores relacionados à pesquisa
sísmica marítima, ou seja, que poderão sofrer influência regional, direta e/ou indireta da
atividade pretendida, tendo como base a estrutura de inserção da pesquisa sísmica. Desta forma,
cada critério estabelecido no TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018 foi analisado
individualmente, à luz dos mais significantes fatores ambientais passíveis de serem afetados em
cada meio, conforme apresentado adiante.
De acordo com o destacado no início deste capítulo, para o presente estudo foram considerados
os principais contextos relacionados à atividade e utilizados, em conjunto com a determinação
da abrangência e significância dos principais fatores ambientais analisados, como subsídios para a
delimitação da AE. Entende-se que, desta forma, os critérios propostos permitem que as áreas e
municípios mais vulneráveis às possíveis interferências das atividades de pesquisa sísmica sejam
incluídos na AE para, posteriormente, os impactos serem identificados e avaliados e, por fim, ser
delimitada a Área de Influência da atividade.
Assim, procedeu-se o levantamento dos principais fatores ambientais passíveis de serem afetados
pela pesquisa sísmica marítima para cada contexto da atividade considerado, bem como da
abrangência espacial desses fatores. Em seguida foi realizado o cruzamento desta informação
com o grau de inter-relação entre os fatores ambientais, de forma a se obter sua significância e
fornecer subsídios para a delimitação da AE.
Na construção de cada matriz para a determinação das inter-relações entre os fatores
ambientais, foi verificada, individualmente para cada contexto da atividade, a existência de
interações entre os componentes de cada meio. Para cada cruzamento entre fatores ambientais
foi feita a seguinte pergunta: Neste contexto, existe alguma possível interação entre este fator
e o outro?
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Levando-se em conta a área onde será realizada a pesquisa sísmica, por exemplo, observa-se que
o fator “Água” não terá interações com o componente “Atividades turísticas”, em decorrência
da distância (mais de 80 km) desta área para as áreas utilizadas para as práticas de turismo
náutico. Entretanto, considerando-se as rotas de navegação de todas as embarcações de apoio à
atividade de pesquisa sísmica marítima, o mesmo fator “Água” apresenta inter-relação com o
fator “Atividades turísticas” na medida em que poderão existir interfaces entre esses
componentes ambientais nas regiões mais costeiras.
Desta forma, nos tópicos a seguir são apresentadas as análises, levando-se em consideração cada
contexto da pesquisa sísmica, que serviu de base para a delimitação da AE.

II.2.2.1 -

Área da Pesquisa Sísmica

A matriz de inter-relação apresentada a seguir, foi construída com os principais fatores
ambientais passíveis de serem afetados pela atividade de pesquisa sísmica, levando-se em
consideração a área onde esta será realizada, incluindo a área de manobra dos quatro navios
sísmicos que estarão operando concomitantemente. A determinação do grau de inter-relação
entre os fatores ambientais considerados neste contexto seguiu o estabelecido no Quadro II.2-2
apresentado no início deste capítulo.
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Tráfego aéreo

Infraestruturas de destinação
de rejeitos e resíduos e, bases
de apoio marítimo e aéreo

TOTAL DE PONTOS
7

Médio

-

-

-

4

Baixo

1

1

-

6

Médio

1

1

-

10

Médio

1

1

-

9

Médio

-

-

-

-

2

Baixo

-

-

1

1

-

7

Médio

-

-

-

-

-

-

1

Baixo

1

-

-

-

1

-

-

7

Médio

-

1

-

-

-

-

-

1

Baixo

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Baixo

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Baixo

1

-

1

-

-

-

1

-

-

7

Médio

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Baixo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Baixo

1

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e UCs)

-

-

-

1

-

Dinâmica da economia

1

-

-

1

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação,
transporte, saneamento, segurança)

-

-

-

Atividades pesqueiras Industriais e Armadores de pesca

1

-

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

-

-

Atividades aquícolas

-

Atividades turísticas

-

Tráfego marítimo

Atividades turísticas

1

Atividades aquícolas

-

Atividades pesqueiras
artesanais e extrativistas

1

Atividades pesqueiras
Industriais e Armadores de
pesca

1

Infraestrutura de serviços
essenciais (saúde, educação,
transporte, saneamento,
segurança)

Dinâmica da economia

-

Áreas Legalmente Protegidas
(áreas prioritárias e UCs)

-

Ecossistemas marinhos e
costeiros

1

Biota marinha e avifauna

Grau de Interrelação

Ar

Tráfego marítimo

Socioeconômico

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

-

Tráfego aéreo

-

-

1

1

1

Infraestruturas de destinação de rejeitos e resíduos e, bases
de apoio marítimo e aéreo

-

-

-

-

-

Água

Físico
Biótico

Biótico

1

Meio

Socioeconômico

Físico

Sedimentos marinhos

Meio

Água

1

Sedimentos marinhos

1

Ar

-

Biota marinha e avifauna
Ecossistemas marinhos e costeiros

Fatores Ambientais
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O Quadro II.2-5 a seguir, apresenta a significância dos fatores ambientais passíveis de serem
afetados na área de realização da pesquisa sísmica marítima. Conforme o item II.2.1.3 Significância dos Fatores Ambientais apresentado anteriormente neste capítulo, a significância
foi obtida por meio do cruzamento entre o grau de inter-relação obtido acima e a abrangência
espacial dos fatores ambientais.
Quadro II.2-5 - Fatores ambientais relacionados à Área da Pesquisa Sísmica.
Contexto da
Atividade

Grau de
Significância do
Fator

Meio

Fator Ambiental Afetado

Grau de Inter-relação
entre os Fatores

Abrangência do
Fator

Água

Médio

Suprarregional

Alto

Físico

Sedimentos marinhos

Baixo

Regional

Baixo

Biótico

Área da Pesquisa
Sísmica.

Socioeconômico

Ar

Médio

Suprarregional

Alto

Biota marinha e avifauna

Médio

Suprarregional

Alto

Ecossistemas marinhos e
costeiros

Médio

Regional

Médio

Áreas Legalmente
Protegidas (áreas
prioritárias e Unidades de
Conservação - UCs)

Baixo

Regional

Baixo

Dinâmica da economia

Médio

Local

Baixo

Infraestrutura de serviços
essenciais (saúde,
educação, transporte,
saneamento, segurança)

Baixo

Local

Baixo

Atividades pesqueiras
industriais e de
armadores de pesca

Médio

Suprarregional

Alto

Atividades pesqueiras
artesanais e extrativistas

Baixo

Regional

Baixo

Atividades aquícolas

Baixo

Local

Baixo

Atividades turísticas

Baixo

Regional

Baixo

Tráfego marítimo

Médio

Regional

Médio

Tráfego aéreo

Baixo

Regional

Baixo

Infraestruturas de
destinação de rejeitos e
resíduos e, bases de apoio
marítimo e aéreo

Baixo

Local

Baixo

Observa-se no Quadro II.2-5, que a maior parte dos fatores ambientais em todos os meios
considerados, apresenta abrangência regional. Observa-se, também, que quase 60% dos fatores
ambientais analisados apresentou baixa significância, passando a 78% ao se considerar apenas os
fatores ambientais do meio socioeconômico.
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A maioria (67%) dos fatores do meio físico (“Água” e “Ar”) apresentou alta significância, assim
como o fator “Biota marinha e avifauna” do meio biótico, e o fator “Atividades pesqueiras
industriais e de armadores de pesca” do meio socioeconômico. Esses dois últimos fatores podem,
inclusive, serem considerados os que possuem maiores possibilidades de serem afetados na área
pretendida para a pesquisa sísmica marítima.
O maior grau de significância já era esperado em função da ampla distribuição e abrangência
desses quatro fatores ambientais. Entretanto, a despeito dessa característica, vale destacar
primeiramente, que para o fator “Água” na área da atividade, a principal interface estará
relacionada à possibilidade de contaminação em decorrência de vazamentos de óleo
combustível, quando dos processos de abastecimento dos navios sísmicos, ou do transporte de
combustível para essas operações na região offshore.
Levando-se em conta o fator “Biota marinha e avifauna”, vale destacar que a atividade de
pesquisa sísmica marítima ocorrerá em águas ultra profundas das Bacias de Santos e de Campos,
em trecho distante mais de 85 km da costa e, em lâmina d’água variando entre 1.000 e 3.000
metros de profundidade. Nesta região não existem sítios de reprodução ou alimentação de
cetáceos e quelônios, por exemplo, e as possíveis interfaces operacionais associadas à atividade
de pesquisa sísmica ficarão restritas às proximidades das embarcações sísmicas e dos arranjos de
fontes de emissões sonoras.
No que se refere às atividades pesqueiras desenvolvidas a mais de 100 km da costa, estas são
realizadas, predominantemente, por armadores de pesca ou embarcações industriais, que
possuem alta mobilidade, autonomia, e atuação abrangente às Bacias de Santos e de Campos,
conforme será abordado adiante neste capítulo. Adicionalmente, a navegação nas proximidades
dos navios sísmicos estará restrita às embarcações de apoio, sendo proibido o tráfego marítimo e
a pesca na área de segurança de 500 m no entorno de cada embarcação sísmica.
De maneira geral, apesar da alta significância para os fatores “Água” e “Ar” não são esperadas
interferências significativas da atividade de pesquisa sísmica marítima sobre esses componentes.
Já para os fatores mais sensíveis na área de realização da atividade, “Biota marinha e avifauna”
e “Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca”, são esperadas as maiores
interfaces com a pesquisa sísmica, em especial com as embarcações de apoio, nas proximidades
das embarcações sísmicas e de seus arranjos de fontes sonoras.
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Neste sentido, vale destacar que mesmo levando-se em conta que serão utilizadas “fontes
ecológicas” para as emissões sonoras, deve-se considerar que a atividade será realizada com a
navegação dos quatro navios sísmicos em grupo, lado a lado, e com disparos das fontes sonoras
em sequência por cada navio. Esta característica peculiar reforça a necessidade de inclusão de
toda a área da pesquisa sísmica (abrangendo as áreas de manobras de todas as embarcações
envolvidas) na AE da atividade para os meios físico, biótico e socioeconômico. Esta área
corresponde a 68.562,8 km², e é representada Figura II.2-1 a seguir.
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Figura II.2-1 - Área solicitada para pesquisa sísmica marítima.
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Rotas das Embarcações e Aeronaves de Apoio

A matriz de inter-relação apresentada a seguir, foi construída com os principais fatores
ambientais passíveis de serem afetados pela atividade de pesquisa sísmica, levando-se em
consideração as áreas onde ocorrerão as atividades (rotas de navegação, manobras, fundeio,
etc.) de todas as embarcações (de apoio, assistentes e de emergência) e aeronaves que
participarão do levantamento de dados sísmicos marítimos. A determinação do grau de interrelação entre os fatores ambientais analisados seguiu o estabelecido no Quadro II.2-6
apresentado no início deste capítulo.
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Quadro II.2-6 - Grau de Inter-relação entre os Fatores Ambientais.

Áreas Legalmente
Protegidas (áreas
prioritárias e UCs)

Dinâmica da economia

Infraestrutura de serviços
essenciais (saúde,
educação, transporte,
saneamento, segurança)

Atividades pesqueiras
Industriais e Armadores
de pesca

Atividades pesqueiras
artesanais e extrativistas

Atividades aquícolas

Atividades turísticas

Tráfego marítimo

Tráfego aéreo

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

1

1

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e UCs)

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

-

1

1

Dinâmica da economia

1

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

1

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte,
saneamento, segurança)

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

Atividades pesqueiras Industriais e Armadores de pesca

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

Atividades aquícolas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atividades turísticas

1

-

1

1

1

1

1

1

Tráfego marítimo

1

-

1

1

1

1

1

1

Tráfego aéreo

-

-

1

1

1

-

1

Infraestruturas de destinação de rejeitos e resíduos e, bases de apoio
marítimo e aéreo

1

-

1

-

-

-

1

1

Sedimentos marinhos

-

Ar

-

Biota marinha e avifauna
Ecossistemas marinhos e costeiros

TOTAL DE PONTOS

Ecossistemas marinhos e
costeiros

-

Água

Infraestruturas de
destinação de rejeitos e
resíduos e, bases de
apoio marítimo e aéreo

Biota marinha e avifauna

Socioeconômico

Ar

Biótico

Sedimentos marinhos

Fatores Ambientais

Água

Físico
Biótico

Físico

-

Meio

Socioeconômico

Meio

Grau de Inter-relação

1

11

Alto

-

6

Médio

1

10

Médio

-

12

Alto

-

12

Alto

-

-

10

Médio

1

1

1

10

Médio

1

1

1

1

8

Médio

-

1

1

-

-

11

Alto

-

1

1

-

-

11

Alto

-

1

-

-

-

-

1

Baixo

1

1

-

1

1

-

-

11

Alto

1

1

-

1

1

-

1

12

Alto

1

-

-

-

-

-

1

1

7

Médio

1

-

-

-

-

1

1

1

7

Médio
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Foram considerados os fatores ambientais afetados, os graus de inter-relação apresentados no
quadro acima, bem como a abrangência espacial, para então, ser determinada a significância dos
componentes ambientais analisados. O Quadro II.2-7 a seguir, apresenta esses parâmetros para
os fatores ambientais passíveis de serem afetados na área abrangida pelas rotas de navegação
das embarcações bem como das aeronaves de apoio à pesquisa sísmica marítima.
Importante destacar que durante a navegação para a base de apoio em Niterói ou fora da área da
pesquisa sísmica, não haverá nenhuma atividade de registro, gravação ou disparo das fontes
sonoras. Ressalta-se, também, que não existe previsão de navegação de nenhum dos navios
sísmicos para áreas portuárias no continente, durante todo o período de aquisição de dados
sísmicos marítimos (18 meses).
Quadro II.2-7 - Fatores ambientais relacionados às rotas das embarcações e aeronaves de apoio.

Água

Alto

Suprarregional

Alto

Sedimentos marinhos

Médio

Regional

Médio

Ar

Médio

Suprarregional

Alto

Físico

Abrangência do Fator
Afetado

Fator Ambiental

Socioeconômico

Rotas e áreas de
manobras e fundeio, de
todas as embarcações de
apoio, embarcações de
emergência e aeronaves
envolvidas com a
atividade.

Grau de
Significância do
Fator

Grau de Inter-relação
entre Fatores

Meio

Biótico

Contexto da Atividade

Biota marinha e avifauna

Alto

Suprarregional

Alto

Ecossistemas marinhos e costeiros

Alto

Regional

Alto

Áreas Legalmente Protegidas (áreas
prioritárias e UCs)

Médio

Regional

Médio

Dinâmica da economia

Médio

Local

Baixo

Infraestrutura de serviços essenciais
(saúde, educação, transporte,
saneamento, segurança)

Médio

Local

Baixo

Atividades pesqueiras industriais e
de armadores de pesca

Alto

Suprarregional

Alto

Atividades pesqueiras artesanais e
extrativistas

Alto

Regional

Alto

Atividades aquícolas

Baixo

Local

Baixo

Atividades turísticas

Alto

Regional

Alto

Tráfego marítimo

Alto

Regional

Alto

Tráfego aéreo

Médio

Regional

Médio

Infraestruturas de destinação de
rejeitos e resíduos e, bases de apoio
marítimo e aéreo

Médio

Regional

Médio

Observa-se no Quadro II.2-7, que a maior parte dos fatores ambientais apresenta abrangência
regional. Observa-se, também, que a maioria dos fatores dos meios físico, biótico e
socioeconômico apresentou alta significância.
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Neste contexto são consideradas as rotas de navegação das embarcações de apoio, representadas
pelo trecho entre a área da pesquisa sísmica e a base em Niterói. Considerando que os quatro
navios sísmicos estarão em constante deslocamento na área da pesquisa sísmica, é de se esperar
que ao longo do período da atividade o ponto de chegada ou de partida das embarcações de
apoio a esses navios na área de aquisição, seja periodicamente alterado, resultando numa
ampla área de navegação desses locais até a base de apoio em Niterói, conforme representado
na Figura II.2-2.
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Figura II.2-2 – Provável área de navegação das embarcações de apoio.
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Vale destacar que a área de navegação das embarcações na figura acima não será utilizada de
forma ampla e constantemente ao longo dos 18 meses previstos para a pesquisa sísmica. Esta
figura representa, apenas, a área que ao final das atividades terá sido utilizada de diferentes
formas pelas embarcações de apoio.
Nessas áreas, apesar da alta significância, não são esperadas interferências significativas para os
fatores ambientais “Água”, “Ar” e “Ecossistemas marinhos e costeiros”, em razão das atividades
das embarcações e aeronave de apoio. A principal interface desses fatores com a pesquisa
sísmica na rota de navegação dos barcos de apoio estará relacionada à possibilidade de
contaminação da água e dos ecossistemas marinhos e costeiros, em decorrência de possíveis
vazamentos de óleo combustível, quando dos processos de transporte de combustível para o
abastecimento dos navios sísmicos na região offshore, ou qualquer outro evento acidental.
Por outro lado, para os fatores ambientais “Biota marinha e avifauna” e “Tráfego marítimo”,
sua alta significância é refletida, também, pelo risco de colisão das embarcações de apoio com a
biota marinha, em especial, cetáceos e quelônios.
Adicionalmente, a alta significância dos fatores “Atividades pesqueiras artesanais e
extrativistas” e “Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca” está associada ao
fato do traçado da rota de navegação das embarcações de apoio apresentar interseções com a
rota, tanto de parte da frota pesqueira artesanal (em menor trecho), quanto de parte das frotas
de armadores de pesca e de embarcações industriais que atuam ao largo da costa do estado do
Rio de Janeiro. Apesar dessas intersecções, em todo este trajeto não são esperadas significativas
interfaces entre essas atividades.
A análise dos principais fatores ambientais passíveis de serem afetados indica que não deverá
haver interferências decorrentes da pesquisa sísmica na dinâmica das atividades de aquicultura,
turismo, recreativas e em unidades de conservação, devido ao tráfego e às operações de
manobra e de fundeio das embarcações de apoio associadas à atividade de pesquisa sísmica
marítima. A principal interface do empreendimento devido à rota de navegação das embarcações
de apoio estará relacionada, conforme apontado anteriormente, com as atividades pesqueiras
(artesanais, de armadores de pesca e industriais).
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Assim, visando identificar a origem dos pescadores passíveis de serem afetados pela pesquisa
sísmica pretendida, de forma a incluir esses municípios na AE da atividade, inicialmente foram
considerados todos os municípios brasileiros cujas frotas pesqueiras (artesanais, de armadores de
pesca e industriais) pudessem ter algum tipo de interface com a atividade de pesquisa sísmica
marítima pretendida nas Bacias de Santos e de Campos, no trecho que abrange a rota de
navegação das embarcações de apoio à atividade até a base em Niterói (RJ). Em seguida, foram
verificadas as possíveis interferências da atividade com as categorias pesqueiras passíveis de
serem afetadas, e sua relevância no contexto socioeconômico regional.
Foram levantadas informações em diversos estudos realizados no âmbito de processos de
licenciamento ambiental nas Bacias de Santos e de Campos, onde além da delimitação de áreas
de pesca artesanal e industrial, principalmente dos diversos municípios costeiros dos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, foram apresentados resultados da
implementação in loco, de Programas de Comunicação Social (PCS) de atividades de pesquisas
sísmicas marítimas, quando foram registradas abordagens de embarcações pesqueiras atuando
nestas bacias sedimentares em distintos períodos.
Foram utilizadas, como referência de dados históricos e de mapas de áreas de pesca,
informações de empreendimentos pretéritos realizados na região da Bacia de Santos, como os
estudos de pesquisas sísmicas marítimas, de perfuração e de produção, realizados por
PETROBRAS/HABTEC (2007) para o campo de Mexilhão; PETROBRAS/ICF (2010) nas áreas de Tiro
e Sidon (Bloco BM-S-40); KAROON/ECOLOGY (2011) para os Blocos BM-S-61, BM-S-62, BM-S-68 BMS-69 e BM-S-70; PETROBRAS/HABTEC (2012) para o EIA Rota Cabiúnas; PETROBRAS/MINERAL
(2014) para o EIA do Gasoduto Rota 3; PETROBRAS/AECOM (2015) para o Bloco de Libra;
PETROBRAS/MINERAL (2015) para o EIA da Etapa 2 do Polo Pré-Sal; PETROBRAS/FIPERJ (2015)
para o PCSPA-BS; PGS/ENGEO (2016) para pesquisa sísmica marítima nos Blocos S-M-1037, S-M1101, S-M-1102, S-M-1165 e S-M-1166; STATOIL/AECOM (2017) para perfuração no Bloco BM-S-8 e
PETROBRAS/MINERAL (2017) para o EIA da Etapa 3 do Polo Pré-Sal. Para a Bacia de Campos foram
considerado estudos tais como: SONANGOL-STARFISH/ECOLOGY (2009) para a perfuração dos
Blocos BM-C-45 E BM-C46; PETROBRAS/ECOLOGY (2009) para a pesquisa sísmica nas Áreas de
Pampo/Badejo/Linguado, Marimbá/Piraúna, Ativo Norte e Viola; PETROBRAS/ECOLOGY (2009)
para

a

pesquisa

sísmica

nas

Concessões

de

Produção

de

Papa-Terra/Maromba;

PETROBRAS/HABTEC (2011) para o Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural e Petróleo
no Bloco BC-20; PETROBRAS (2013) para o Projeto de Caracterização Regional da Bacia de
Campos

(PCR-BC/Habitats)

e

PETROBRAS/HABTEC

MOTT

MACDONALD

(2015)

para

o

Desenvolvimento da Produção da Jazida de Tartaruga Verde e Jazida Compartilhada de Tartaruga
Mestiça, Campo de Tartaruga Verde.
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Foram analisados, também, diversos trabalhos científicos de pesquisadores e instituições de
renome na área de pesca nessas duas bacias, tais como CASTRO (2000); DALLAGNOLO & ANDRADE
(2008), IBAMA (2006), FAERJ/SEBRAE (2009), BEGOTO e VIANNA (2014) e FIPERJ (2013a; 2013b;
2013c; 2014; 2015 e 2016), dentre outros.
Esses estudos apontam que as atividades pesqueiras artesanais e industriais dos municípios
localizados entre São Francisco do Itabapoana (RJ) e Garopaba (SC) são, predominantemente,
costeiras e concentradas, principalmente, até a isóbata de 150 m de profundidade, próximo à
quebra da plataforma continental brasileira, podendo alcançar até 500 m em alguns trechos.
No Relatório Final do PCSPA da Bacia de Santos (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), por exemplo, são
apresentadas as áreas de pesca artesanal e industrial, geradas a partir dos quadrantes
informados pelos entrevistados de posse do RGP Artesanal e RGP Industrial, em levantamentos de
dados primários realizados pela FIPERJ em 2014. A distribuição espacial foi registrada por
frequência em quadrantes de 4 x 4 milhas náuticas (Figura II.2-3 e Figura II.2-4). Essas
informações foram levantadas, tanto para as embarcações pesqueiras com porto de origem no
estado do Rio de Janeiro, quanto de outros estados do sul e sudeste do Brasil.
Nessas figuras pode-se inferir, primeiramente, quanto a sobreposição das áreas de atuação das
frotas dessas diferentes categorias, ao longo da costa nas Bacias de Santos e de Campos, em
especial do estado do Rio de Janeiro. Também se pode observar que as áreas mais frequentadas,
em geral, abrangeram independentemente da categoria pesqueira e da modalidade de pesca
praticada, o trecho costeiro localizado sobre a plataforma continental, até as isóbatas de 100 a
150 metros, alcançando em poucos trechos, áreas próximas à isóbata de 500 m (quebra da
plataforma). No trecho entre Paraty e Macaé são verificadas as áreas com maior intensidade de
atividade pesqueira (maior número de viagens), abrangendo a região costeira até a isóbata de
100 metros.
Observa-se, também, que a área prevista para a pesquisa sísmica (após a isóbata de 1.000 m),
apresentou atividade pesqueira pouco expressiva e restrita à frota pesqueira industrial, que
atuou com vara e isca viva sobre recursos pesqueiros pelágicos com hábitos migratórios como o
dourado, atuns e afins.

Coordenador:
II.2 – Área de Estudo

35/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015

Figura II.2-3 - Áreas de Pesca Artesanal.

Coordenador:
36/647

II.2 – Área de Estudo

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015

Figura II.2-4 - Áreas de Pesca Industrial.
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Com base nessas informações, levando-se em consideração os fatores ambientais mais relevantes
e tendo em conta que a base de apoio marítimo estará localizada no município de Niterói, na
Baía de Guanabara, pode-se observar que a interface das embarcações de apoio à pesquisa
sísmica com as atividades pesqueiras poderá ocorrer, tanto com os pescadores artesanais no
interior da baía e região costeira até 150 m de profundidade, quanto com os armadores de pesca
e pescadores industriais que atuam também em águas profundas ao longo da rota de
navegação das embarcações de apoio no trecho entre a área de aquisição de dados sísmicos e a
base em Niterói.
Tendo como referência os estudos mencionados, observou-se que os municípios cujos pescadores
artesanais poderão ter interface com a rota de navegação das embarcações de apoio marítimo às
atividades de pesquisa sísmica pretendida pela WESTERNGECO, em especial na área entre a barra
da Baía de Guanabara até a isóbata de 150 metros de profundidade, são: Rio de Janeiro, Magé,
Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé, todos no estado do Rio de Janeiro.
Já os municípios cujas frotas de armadores de pesca e embarcações industriais poderão ter
interfaces com a rota de navegação das embarcações de apoio às atividades de pesquisa sísmica,
de

acordo

com

os

estudos

anteriormente

mencionados,

são:

Vitória,

Marataízes

e

Itapemirim/Itaipava (ES); Macaé, Cabo Frio, Niterói, Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ);
Ubatuba e Santos (SP) e, Navegantes e Itajaí (SC). No entanto, considerando-se as características
dessas frotas pesqueiras (porte, mobilidade, autonomia, instrumentos de navegação, estruturas
para conservação do pescado a bordo, etc.), que atuam em áreas bastante abrangentes nas
Bacias de Santos e de Campos, principalmente voltadas para a captura de espécies pelágicas
migratórias de grande distribuição nessas áreas, não são esperadas interações significativas com
essas categorias de pescadores, não sendo, portanto, considerados seus municípios de origem na
AE da pesquisa sísmica marítima.
Assim sendo, considerou-se que os pescadores artesanais dos municípios de Rio de Janeiro, Magé,
Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé, que atuam em áreas com potencial de
apresentarem algum tipo de interface com as rotas previstas de navegação das embarcações de
apoio, são passíveis de sofrer interferências com a atividade de pesquisa sísmica, estando esses
municípios, portanto, incluídos na AE para o meio socioeconômico.
Adicionalmente, para a delimitação da AE, considerou-se, também de forma conservativa, a área
representada pela rota das embarcações de apoio desde a área da pesquisa sísmica até a base
em Niterói (RJ), para os meios biótico e socioeconômico, conforme Figura II.2-5.
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Figura II.2-5 – Área de navegação das embarcações de apoio e municípios com possível intersecção com rotas de embarcações pesqueiras artesanais.
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Bases de Apoio Marítimo e Aéreo e Infraestrutura de Disposição
Final de Resíduos da Atividade

A matriz de inter-relação apresentada a seguir, foi construída com os principais fatores
ambientais passíveis de serem afetados com a atividade de pesquisa sísmica marítima, levandose em consideração os municípios cuja infraestrutura (portos, aeroportos, áreas de disposição
final de resíduos e rejeitos, etc.), serviços e equipamentos urbanos sejam demandados durante
as fases de mobilização, operação e desmobilização da atividade de pesquisa sísmica. Assim
temos para os fatores ambientais associados a este critério, os seguintes graus de inter-relação:

Coordenador:
40/647

II.2 – Área de Estudo

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Áreas Legalmente
Protegidas (áreas
prioritárias e UCs)

Dinâmica da economia

Infraestrutura de
serviços essenciais
(saúde, educação,
transporte, saneamento,
segurança)

Atividades pesqueiras
Industriais e Armadores
de pesca

Atividades pesqueiras
artesanais e extrativistas

Atividades aquícolas

Atividades turísticas

Tráfego marítimo

Tráfego aéreo

Infraestruturas de
destinação de rejeitos e
resíduos e, bases de
apoio marítimo e aéreo

TOTAL DE PONTOS

Água

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

5

Baixo

Sedimentos marinhos

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Baixo

Ar

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

4

Baixo

Biota marinha e avifauna

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Baixo

Ecossistemas marinhos e costeiros

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

4

Baixo

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e UCs)

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Baixo

Dinâmica da economia

1

-

1

-

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

11

Alto

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte,
saneamento, segurança)

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

1

1

9

Médio

Atividades pesqueiras Industriais e Armadores de pesca

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

3

Baixo

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

3

Baixo

Atividades aquícolas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Baixo

Atividades turísticas

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

-

5

Baixo

Tráfego marítimo

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

1

1

-

1

7

Médio

Tráfego aéreo

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

3

Baixo

Infraestruturas de destinação de rejeitos e resíduos e, bases de
apoio marítimo e aéreo

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

3

Baixo

Água

Ecossistemas marinhos e
costeiros

Socioeconômico

Biota marinha e avifauna

Fatores Ambientais

Biótico

Ar

Físico
Sedimentos marinhos

Socioeconômico

Biótico

Meio

Grau de Inter-relação

Meio

Físico
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O Quadro II.2-8, a seguir, apresenta a significância dos fatores ambientais passíveis de serem
afetados na área onde estarão localizadas as bases de apoio marítimo e aéreo, além das áreas de
disposição final de resíduos da atividade, escritórios, almoxarifados, oficinas, etc. Conforme o
item II.2.1.3 - Significância dos Fatores Ambientais, apresentado anteriormente neste capítulo,
a significância foi obtida por meio do cruzamento entre o grau de inter-relação e a abrangência
espacial desses componentes analisados.

Meio

Fator Ambiental

Grau de Inter-relação
entre Fatores

Abrangência do Fator
Afetado

Grau de
Significância do
Fator

Água

Baixo

Suprarregional

Médio

Sedimentos marinhos

Baixo

Regional

Baixo

Ar

Baixo

Suprarregional

Médio

Biótico

Contexto da Atividade

Físico

Quadro II.2-8 - Fatores ambientais relacionados aos municípios cuja infraestrutura,
serviços e equipamentos urbanos sejam demandados durante a pesquisa sísmica.

Socioeconômico

Bases de Apoio Marítimo
e Aéreo e Infraestrutura
de Disposição Final de
Resíduos da Atividade.

Biota marinha e avifauna

Baixo

Suprarregional

Médio

Ecossistemas marinhos e costeiros

Baixo

Regional

Baixo

Áreas Legalmente Protegidas (áreas
prioritárias e UCs)

Baixo

Regional

Baixo

Dinâmica da economia

Alto

Local

Médio

Infraestrutura de serviços essenciais
(saúde, educação, transporte,
saneamento, segurança)

Médio

Local

Baixo

Atividades pesqueiras industriais e
de armadores de pesca

Baixo

Suprarregional

Médio

Atividades pesqueiras artesanais e
extrativistas

Baixo

Regional

Baixo

Atividades aquícolas

Baixo

Local

Baixo

Atividades turísticas

Baixo

Regional

Baixo

Tráfego marítimo

Médio

Regional

Médio

Tráfego aéreo

Baixo

Regional

Baixo

Infraestruturas de destinação de
rejeitos e resíduos e, bases de apoio
marítimo e aéreo

Baixo

Regional

Baixo

Observa-se no Quadro II.2-8, que a maior parte dos fatores ambientais do meio socioeconômico,
apresentou baixa significância, com exceção dos fatores: “Dinâmica da economia”, “Atividades
pesqueiras industriais e de armadores de pesca” e “Tráfego marítimo” que apresentaram média
significância.
Para o fator, “Dinâmica da economia”, a utilização da base de apoio marítimo em Niterói e das
bases aéreas em Jacarepaguá, Cabo Frio e Macaé, no Rio de Janeiro, poderá gerar um pontual
aumento na arrecadação tributária, apesar de pouco expressivo, além do incremento no setor de
serviços e de produção de bens relacionados à cadeia de produção de petróleo e gás natural, nos
municípios de Niterói e Rio de Janeiro.

Coordenador:
42/647

II.2 – Área de Estudo

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Para os fatores “Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca” e “Tráfego
marítimo”, apesar da média significância, associada à utilização de base de apoio marítimo
localizada em área próxima aos principais pontos de desembarque pesqueiro no estado do Rio de
Janeiro, não são esperadas interfaces significativas com a atividade de pesquisa sísmica
marítima.
Neste sentido, vale destacar que toda a infraestrutura portuária e aeroportuária, além das
estruturas relacionadas a serviços e equipamentos urbanos que serão demandados pela
WESTERNGECO com as atividades de pesquisa sísmica marítima nas Bacias de Santos e de
Campos, estará localizada no estado do Rio de Janeiro.
Assim sendo, levando-se em conta a localização das bases de apoio marítimo e aéreo, assim
como a infraestrutura para a disposição final de resíduos, os municípios do: Rio de Janeiro,
Niterói, Cabo Frio e Macaé, localizados no estado do Rio de Janeiro, foram incluídos na AE da
atividade de pesquisa sísmica, conforme ilustrado na Figura II.2-6.
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Figura II.2-6 – Municípios da AE para o meio socioeconômico.
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Síntese das Análises por Meio Afetado

O Quadro II.2-9 a seguir, apresenta o resumo das análises para a delimitação da AE, levando-se
em consideração os fatores ambientais envolvidos, sua abrangência espacial e significância, de
acordo com o meio afetado (físico, biótico e socioeconômico).
Neste quadro pode-se observar que um mesmo fator ambiental apresenta diferentes graus de
significância, dependendo do contexto abordado. Isto se dá pelos diferentes graus de interrelação entre os fatores ambientais, que dependem dos diferentes contextos da atividade de
pesquisa sísmica marítima pretendida, assim como da abrangência desses fatores.
Como exemplo, o fator “Biota marinha e avifauna”, no contexto da área onde será realizada a
pesquisa sísmica (incluindo as áreas de manobra), assim como da área abrangida pelas rotas de
navegação das embarcações de apoio, apresenta alta significância, refletindo a maior
probabilidade de impactos, como o abalroamento de cetáceos e quelônios, ou os decorrentes das
emissões sonoras. Por outro lado, este mesmo fator ambiental apresenta média significância, ao
serem considerados os municípios onde estarão localizadas as bases de apoio marítimo e aéreo,
área de disposição final de resíduos e outras estruturas de apoio e de serviços, refletindo a quase
inexistente interface da pesquisa sísmica com esses fatores nesse último contexto.
Outro exemplo se refere ao fator do meio socioeconômico: “Atividades pesqueiras artesanais e
extrativistas”. No contexto da área da pesquisa sísmica, apresenta baixa significância refletindo
a inexistência de interfaces entre essas atividades em região tão distante da costa, enquanto que
na rota de navegação das embarcações de apoio apresenta alta significância, refletindo a
possibilidade de interfaces neste contexto da atividade.
Sendo assim, de forma geral, para o meio físico os componentes “Água” e “Ar” destacam-se
como os de maior significância. Para o meio biótico, os fatores ambientais “Biota marinha e
avifauna” e “Ecossistemas marinhos e costeiros” apresentaram o maior grau de significância. Já
para o meio socioeconômico, os fatores ambientais com maior grau de significância foram:
“Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas”; “Atividades pesqueiras industriais e de
armadores de pesca”; “Atividades turísticas” e “Tráfego marítimo”.
Essas informações, em primeira análise, parecem refletir de forma bastante fiel o contexto geral
esperado para as interfaces entre os fatores ambientais e a realização da atividade de pesquisa
sísmica marítima pretendida para as Bacias de Santos e de Campos, conforme pode ser observado
no Quadro II.2-9.
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Quadro II.2-9 - Abrangência e significância dos fatores ambientais por meio afetado e contexto da atividade.
Meio

Contexto Relacionado à Atividade

Fator Ambiental Afetado
Água

Físico

Área onde serão realizados os levantamentos de dados sísmicos
marinhos.
Áreas onde ocorrerão atividades (rotas, manobras, fundeio, etc.) de
todas as embarcações (de apoio, embarcações de emergência, etc.) e
aeronaves que viabilizarão a atividade.
Áreas onde estarão localizadas as bases de apoio marítimo e aéreo além
das estruturas de disposição final de resíduos da atividade.

Área onde serão realizados os levantamentos de dados sísmicos
marinhos.

Alto

Regional

Baixo

Ar

Suprarregional

Alto

Água

Suprarregional

Alto

Regional

Médio

Sedimentos marinhos
Ar

Suprarregional

Alto

Água

Suprarregional

Médio

Sedimentos marinhos

Regional

Baixo

Ar

Suprarregional

Médio

Biota marinha e avifauna

Suprarregional

Alto

Regional

Médio

Regional

Baixo

Suprarregional

Alto

Ecossistemas marinhos e costeiros

Biótico

Biota marinha e avifauna
Ecossistemas marinhos e costeiros

Regional

Alto

Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e UCs)

Regional

Médio

Suprarregional

Médio

Regional

Baixo

Regional

Baixo

Dinâmica da economia

Local

Baixo

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte, saneamento, segurança)

Local

Baixo

Regional

Baixo

Biota marinha e avifauna
Áreas onde estarão localizadas as bases de apoio marítimo e aéreo além
Ecossistemas marinhos e costeiros
das estruturas de disposição final de resíduos da atividade.
Áreas Legalmente Protegidas (áreas prioritárias e UCs)

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas
Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca
Área onde serão realizados os levantamentos de dados sísmicos
marinhos.

Suprarregional

Alto

Atividades aquícolas

Local

Baixo

Atividades turísticas

Regional

Baixo

Tráfego marítimo

Regional

Médio

Tráfego aéreo

Regional

Baixo

Infraestruturas de destinação de resíduos e bases de apoio, terrestre e aérea

Regional

Baixo

Suprarregional

Baixo

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte, saneamento, segurança)

Regional

Baixo

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

Regional

Alto

Socioeconômico

Dinâmica da economia

Áreas onde ocorrerão atividades (rotas, manobras, fundeio, etc.) de
todas as embarcações (de apoio, embarcações de emergência, etc.) e
aeronaves que viabilizarão a atividade.

Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca

Suprarregional

Alto

Atividades aquícolas

Local

Baixo

Atividades turísticas

Regional

Alto

Tráfego marítimo

Regional

Alto

Tráfego aéreo

Regional

Médio

Infraestruturas de destinação de resíduos e bases de apoio, terrestre e aérea

Regional

Médio

Suprarregional

Médio

Infraestrutura de serviços essenciais (saúde, educação, transporte, saneamento, segurança)

Regional

Baixo

Atividades pesqueiras artesanais e extrativistas

Regional

Baixo

Suprarregional

Médio

Atividades aquícolas

Local

Baixo

Atividades turísticas

Regional

Baixo

Tráfego marítimo

Regional

Médio

Tráfego aéreo

Regional

Baixo

Infraestruturas de destinação de resíduos e bases de apoio, terrestre e aérea

Regional

Baixo

Dinâmica econômica

Áreas onde estarão localizadas as bases de apoio marítimo e aéreo além
das estruturas de disposição final de resíduos da atividade.

Grau de Significância
do fator

Suprarregional

Sedimentos marinhos

Áreas Legalmente Protegidas
Áreas onde ocorrerão atividades (rotas, manobras, fundeio, etc.) de
todas as embarcações (de apoio, embarcações de emergência, etc.) e
aeronaves que viabilizarão a atividade.

Abrangência do Fator

Atividades pesqueiras industriais e de armadores de pesca

Coordenador:
46/647

II.2 – Área de Estudo

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

II.2.3 -

Delimitação da Área de Estudo para a Atividade de Pesquisa
Sísmica Marítima

II.2.3.1 -

Meios Físico e Biótico

Com base nos critérios apresentados neste capítulo e nas análises realizadas, a AE para os meios
físico e biótico foi delimitada conforme resumido e apresentado no Quadro II.2-10, a seguir.
Quadro II.2-10 - Área de Estudo para os Meios Físico e Biótico.
Critério

Área de estudo

Área de realização da
pesquisa sísmica
marítima.

Área da pesquisa sísmica, incluindo todas as áreas de manobras dos quatro navios sísmicos (cerca
de 68.562,8 km²).

Rotas das embarcações e
aeronaves de apoio.

Área formada pelo trajeto das embarcações entre a base de apoio marítimo (Niterói) e a área da
pesquisa sísmica, incluindo a faixa de 500 m para cada lado da linha central de navegação,
conforme apresentado no Mapa da Área de Estudo.

Essas áreas marinhas e costeiras foram consideradas como o território no qual é observada a
continuidade das potenciais interferências da atividade de pesquisa sísmica marítima nas Bacias
de Santos e de Campos sobre os fatores ou componentes ambientais dos meios físico e biótico,
avaliados como relevantes para este estudo, justificando, desta forma, o estabelecimento dessa
AE. A representação da AE para os meios físico e biótico pode ser observada no Anexo II.2-1 Mapa da Área de Estudo - 3436-02-EAS-MP-1002.

II.2.3.2 -

Meio Socioeconômico

A AE para o meio socioeconômico foi delimitada de acordo com as análises anteriormente
apresentadas, sendo constituída pelos seguintes municípios do estado do Rio de Janeiro: Rio de
Janeiro, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé.
A delimitação da AE para o meio socioeconômico, considerando-se os fatores ambientais
intrínsecos e os critérios abordados neste Capítulo, é resumida no Quadro II.2-11.
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Quadro II.2-11 - Municípios da Área de Estudo para o Meio Socioeconômico.
Critérios para Inclusão na Área de Estudo – Meio Socioeconômico
Município

Base
Marítima

Base
Aérea

Escritórios, oficinas,
almoxarifados

Infraestrutura, Serviços
e Equipamentos Urbanos

Pesca
Artesanal

Turismo

●

●

●

●

●

Rio de Janeiro
Magé

●

Itaboraí

●

São Gonçalo
Niterói

●
●

●

Maricá

●

●

●

●

Cabo Frio

●

●

Macaé

●

●

O conjunto de análises apresentado neste capítulo para a delimitação da AE possibilitou a
identificação das áreas que poderão sofrer influência regional, direta e indireta da atividade de
pesquisa sísmica marítima a serem realizadas nas Bacias de Santos e de Campos. Para tal, foram
identificados e analisados os principais fatores ambientais relacionados a esta atividade, a área
de abrangência desses fatores, bem como o grau de significância. A representação geral da AE
para o meio socioeconômico pode ser observada no Anexo II.2-1 - Mapa da Área de Estudo 3436-02-EAS-MP-1002.

II.2.4 -
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II.3 O

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

presente

diagnóstico

foi

desenvolvido

de

acordo

com

Termo

de

Referência

COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018, emitido em Fevereiro de 2018 e Parecer Técnico
n°053/2019, para a elaboração de Estudo Ambiental de Sísmica para a Atividade de Pesquisa
Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos, Processo Ibama
nº 02001.116154/2017-94.
Esse estudo caracteriza a qualidade ambiental atual da Área de Estudo da pesquisa sísmica,
subsidiando adequada identificação e avaliação dos impactos ambientais potenciais e efetivos da
atividade.
Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir de dados secundários públicos, levantados nos
projetos ambientais desenvolvidos na região no âmbito do Licenciamento de atividades de E&P
de petróleo e gás nas Bacias de Campos e Santos, bem como os resultados já levantados pelos
projetos desenvolvidos no âmbito do licenciamento do pólo pré-sal.
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Meio Físico

No presente estudo, a caracterização do Meio Físico foi desenvolvida de acordo com Termo de
Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018, emitido em fevereiro de 2018, e o Parecer
Técnico n° 053/2019, para a elaboração de Estudo Ambiental de Sísmica para a Atividade de
Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos, Processo IBAMA
nº 02001.116154/2017-94, e baseada em levantamento de dados secundários disponíveis na
bibliografia especializada para a área onde será desenvolvida a atividade.
São apresentados aqui os parâmetros meteorológicos, climatológicos e oceanográficos mais
relevantes da área da atividade.

II.3.1.1 -

Meteorologia e Climatologia

O presente item aborda os aspectos meteorológicos e climatológicos mais relevantes das Bacias
de Campos e Santos. Para tanto, foram utilizados dados secundários obtidos de normais
climatológicas, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), adquiridos nas
estações meteorológicas convencionais instaladas nas regiões costeiras adjacentes ao local
definido para a realização da atividade sísmica (ver Anexo II.3.1-1 - Mapa de Localização 3436-02-EAS-MP-1001), além de informações secundárias de bases regionais e globais,
abrangendo os parâmetros aqui apresentados: temperatura, precipitação, evaporação, umidade
relativa, pressão atmosférica, insolação e regime de ventos.
Além da análise do comportamento sazonal destes parâmetros meteorológicos, são descritos
também os principais sistemas atmosféricos atuantes na área onde será desenvolvida a atividade
sísmica.
O INMET apresenta normais climatológicas que fornecem médias mensais de parâmetros
meteorológicos de determinada estação no período de 30 anos. Foram utilizados aqui os dados da
normal meteorológica mais recente, divulgados em março de 2018 pelo INMET (dados entre 1981
e 2010), caracterizando a distribuição dos dados em uma faixa de incidência habitual.
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Sistemas Atmosféricos Atuantes

As características climáticas locais podem ser entendidas pela frequência com que os sistemas
atmosféricos atuam numa região. Estes podem influenciar no aumento ou diminuição da
precipitação, transportar calor e umidade, ou até mesmo deixar o tempo seco e com baixa
umidade. Essas diferentes condições do tempo são comuns aos vários sistemas que agem em uma
dada região devido a características como relevo, latitude, maritimidade. Para a caracterização
climática da região onde ocorrerá a atividade sísmica, são descritos aqui os principais sistemas
atmosféricos que influenciam as Bacias de Campos e Santos.
A meteorologia na região das Bacias de Campos e Santos sofre influência de fenômenos de grande
escala que atuam sobre a América do Sul e oceanos adjacentes. Faz-se assim necessário o
entendimento desses fenômenos para a compreensão das características meteorológicas e
climáticas dessas Bacias.
A relação entre o padrão da circulação atmosférica sobre a América do Sul e a distribuição
espacial e temporal dos sistemas meteorológicos apresenta várias características distintas, tais
como: a Alta do Bolívia (AB); os Vórtices Ciclônicos (VCAS); a Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS); a Baixa do Chaco, no verão interagindo com os sistemas frontais; ondas de frio que
surgem na região equatorial e são chamadas de friagens no inverno; e os Complexos Convectivos
de Mesoescala (CCMs). No Oceano Atlântico tropical há também a ocorrência da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) (RI PRO06, 2007; MARTIN et al., 1998).
Outro importante sistema atmosférico atuante no litoral brasileiro é o Anticiclone Subtropical do
Atlântico Sul (ASAS). O ASAS é um sistema semi-permanente de alta pressão atmosférica,
induzido pela circulação global (célula de Hadley). Este sistema atmosférico apresenta uma
migração sazonal, sendo mais intensa e com centro localizado mais ao norte durante o inverno (e
com padrão contrário sendo observado durante o período de verão). Em geral, este sistema
localiza-se mais ao sul e a leste no verão (em torno de 30º S e 15º W) e mais ao norte e oeste no
inverno (em torno de 22º S e 30º W). Essa oscilação E-W ocorre porque, durante o inverno, as
temperaturas são menores sobre os continentes e, em consequência, os centros de alta pressão
migram em direção ao continente, enquanto no verão, as temperaturas sobre os continentes são
maiores e, portanto, os centros de alta pressão encontram-se mais afastados. Este sistema é o
padrão dominante no Oceano Atlântico subtropical, com influência também sobre a circulação
oceânica na região, permanecendo atuante ao longo de todo a ano, provocando os ventos típicos
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de NE, característicos de bom tempo na região das Bacias de Campos e Santos. Essa situação,
entretanto, é modificada com a passagem de frentes frias (ou sistemas frontais), modificando o
padrão de ventos, que passam de NE para SSW, e ocasionando em queda da temperatura e
precipitação.
O ASAS inibe a entrada de frentes, favorece a inversão térmica e a concentração de poluentes no
ar. No verão, esse sistema afeta as correntes de ventos no nordeste, favorecendo o transporte de
umidade do Atlântico equatorial norte para a Amazônia e para o ramo oceânico da Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), contribuindo para formação de nuvens e chuvas no
sudeste. A ZCAS atua no período de verão contribuindo no aumento da precipitação (BASTOS,
2000; FERREIRA, 2000).
Outro sistema atuante é o Anticiclone Migratório Polar (AMP) que é responsável pela penetração
de frentes frias no período primavera/verão. No inverno o AMP avança até as latitudes mais
baixas, deixando a região sudeste com menores temperaturas.
Segundo (STECH & LORENZZETTI, 1992), no setor quente dos sistemas frontais, a velocidade
média do vento é de 5 m/s, variando sua direção de predominantemente nordeste para noroeste
com a aproximação da frente. Imediatamente após a passagem da frente fria, o vento toma
direção sudoeste, com velocidades tipicamente em torno de 8 m/s. Aproximadamente um dia
após a passagem da frente pela região, o vento novamente gira no sentido anti-horário, de
sudoeste para nordeste.
É importante destacar ainda que a América do Sul é também uma região de forte interação
meridional entre os trópicos e os extra trópicos. As regiões tropicais e subtropicais da América do
Sul sofrem influência direta do fenômeno ENOS (El Niño-Oscilação Sul). Embora exista essa
relação direta para algumas regiões, tais como o norte da região Nordeste e o Sul do Brasil.
A Figura II.3.1-1 apresenta uma carta sinótica meteorológica com uma ilustração dos principais
fenômenos meteorológicos de macroescala que atuam nas Bacias de Campos e Santos. Nesta
carta, é possível ser observado o posicionamento da ZCAS sobre a região de estudo, o
posicionamento da ZCIT ao norte da América do Sul, do ASAS sobre o oceano Atlântico Sul,
além do deslocamento de duas frentes frias, posicionadas nas costas do Rio de Janeiro/São Paulo
e no Uruguai.
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Fonte: www.cpetec.inpe.br

Figura II.3.1-1- Carta sinótica do dia 20 de novembro de 2017, indicando o posicionamento
da ZCAS (linhas verdes), frentes frias (linhas azuis) e da ZCIT (linhas em laranja).
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Os sistemas atmosféricos atuantes nas Bacias de Campos e Santos são descritos a seguir:
Linhas de Instabilidade Tropicais (LITs) - são depressões barométricas, na forma de linhas
organizadas em pequenas dorsais, associadas aos sistemas de alta pressão originários do interior
do continente, sendo muito frequentes durante o verão e raras durante o inverno;
Sistemas Frontais (SF) – sistemas que promovem o aumento de nebulosidade, a ocorrência de
precipitação e a intensificação dos ventos (Figura II.3.1-2);
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) - sistema semiestacionário muito importante,
caracterizado pela presença de uma banda de nebulosidade orientada de Noroeste-Sudeste, que
se estende desde o sul da região Amazônica até a área central do Atlântico Sul. (Figura II.3.1-2).
A ZCAS acarreta fortes chuvas no período de novembro a março, e principalmente no auge do
verão. Este sistema possui importante papel na transferência de calor, momento e umidade dos
trópicos para as latitudes mais altas.

Fonte: Climatempo
(http://www.climatempo.com.br/climapress/galeria/2016/01/c186cbfb09b5a37208a7c689114239ff.jpg)

Figura II.3.1-2 – Linha de Instabilidade Tropical (LIT) e
Sistema Frontal (SF) atuantes na área da Atividade Sísmica.
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Características Meteorológicas

A caracterização meteorológica da área onde será desenvolvida a atividade de sísmica, nas
Bacias de Campos e Santos (Anexo II.3.1-1 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001), foi
realizada com base em dados secundários das normais climatológicas do INMET (1981 a 2010) das
estações meteorológicas convencionais localizadas na região costeira do Estado do Rio de janeiro
(áreas adjacentes à área onde será desenvolvida a atividade sísmica), a saber: RIO DE JANEIRO RJ (código OMM 83743), CAMPOS-RJ (código OMM: 83698), IGUABA GRANDE-RJ (código OMM
83114), MARICA-RJ (código OMM 83089). A seguir, são apresentados os resultados dos principais
parâmetros meteorológicos para as estações meteorológicas consideradas.

II.3.1.1.2.1 -

Temperatura

As temperaturas médias, máximas e mínimas das estações meteorológicas do litoral do Estado do
Rio de Janeiro, para as estações cujos dados da normal climatológica de 1981 a 2010 estão
disponíveis, estão apresentadas na Figura II.3.1-3. Segundo os dados, no litoral do Estado do Rio
de Janeiro as maiores médias de temperatura compensada são no período de dezembro a março
(verão), entre 28,1º e 26,5 ºC. A mais alta média de temperatura máxima atinge 33,2 ºC em
Campos, no mês de fevereiro. A mais baixa das médias de temperatura mínima é de 16,2 ºC em
Marica, no mês de agosto. As menores temperaturas médias ocorrem entre os meses de junho e
agosto (entre 20,5º e 22,8 ºC). As maiores amplitudes térmicas ficam mais evidenciadas entre os
períodos de verão e inverno, com o outono e a primavera se comportando como estações de
transição.

Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-3 – Normal climatológica de Temperatura Mensal de 1981 a 2010.
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Para avaliação das variações espaciais e sazonais da temperatura do ar na região da Bacia de
Santos, são aqui apresentados os dados de temperatura do ar a 2 metros de altitude obtidos a
partir a partir das reanálises II do NCEP, no período entre 1979 e 2015, apresentados no Estudo
Ambiental de Perfuração – EAP para a Atividade de Perfuração Marítima no Bloco BM-S-8, Bacia
de Santos.
A Figura II.3.1-4 apresentada as médias mensais de temperatura do ar para a Bacia de Santos. O
padrão apresentado pelos resultados do NCEP é o mesmo verificado nas normais climatológicas
do INMET, porém o mês de setembro foi o mês de menor temperatura do ar. Assim como
observado nos dados do INMET, fevereiro apresentou a maior temperatura média.

Fonte: STATOIL/AECOM, 2017.

Figura II.3.1-4 – Temperaturas médias do ar na Bacia de Santos.

Segundo os dados da NCEP, em todas as estações do ano, as maiores temperaturas encontram-se
na região oceânica próxima ao limite com a Bacia de Campos, conforme demonstra a Figura
II.3.1-5. Nessa a área (próxima ao limite com a Bacia de Campos) será desenvolvida a Atividade
de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth.

Fonte: baseado em STATOIL/AECOM, 2017. [ ] 3D Wide Azimuth.

Figura II.3.1-5 – Distribuição da Temperatura média do Ar (ºC) na Bacia de Santos.
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Precipitação Pluviométrica

A média precipitação pluviométrica acumulada mensalmente é apresentada na Figura II.3.1-6.
Os maiores valores ocorrem nos meses de dezembro a março, entre 258 mm em Angra dos Reis
no mês de dezembro e 57,8 mm em Iguaba Grande no mês de fevereiro. O período de verão é
úmido e de elevados índices pluviométricos, principalmente na Cidade de Angra dos Reis. Entre
abril e novembro a precipitação acumulada varia de 166,9 no mês de abril, em Angra dos Reis, a
27,9 mm no mês de junho, em Campos, com as menores precipitações ocorrendo entre junho e
agosto, sendo esse o período mais seco.
A partir dos dados de média de precipitação acumulada mensal, verifica-se que o padrão de
precipitação da área de estudo indica que no verão ocorrem altas taxas de precipitação, as quais
estão associadas à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com um aumento
no transporte de umidade neste período (KODAMA, 1992; KODAMA, 1993; QUADRO & ABREU,
1994). Entretanto, no inverno, ocorre marcante estação seca, com menores volumes de
precipitação acumulada.

Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-6 – Normal climatológica de Precipitação Acumulada de 1981 a 2010.
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As médias mensais de precipitação acumulada, elaboradas a partir dos dados do NCEP na Bacia
de Santos, estão apresentadas na Figura II.3.1-7.
O padrão sazonal dos resultados do NCEP na região da Bacia de Santos, bem como os valores de
precipitação acumulada, estão coerentes com o verificado nas normais climatológicas do INMET.
As médias mais elevadas são verificadas nos meses de dezembro a março, enquanto as mínimas
são entre junho e agosto.

Fonte: STATOIL/AECOM, 2017.

Figura II.3.1-7 – Precipitação média na Bacia de Santos.

Segundo os dados da NCEP de distribuição espacial da precipitação na Bacia de Santos (Figura
II.3.1-8), assim como demonstrado pelas normais climatológicas, o verão é o período chuvoso na
região. Neste período, os maiores valores de precipitação estão concentrados próximos à região
costeira. A maior pluviosidade deste período está associada aos processos convectivos.
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Fonte: Baseado em STATOIL/AECOM, 2017. [ ] 3D Wide Azimuth

Figura II.3.1-8 – Distribuição da Precipitação (mm) na Bacia de Santos.

II.3.1.1.2.3 -

Umidade Relativa

Os valores de umidade relativa (UR) para as estações meteorológicas da região costeira do
Estado do Rio de Janeiro, disponíveis para a normal climatológica de 1981 a 2010, apresentam
variação anual média de aproximadamente 5%. Os índices de UR variam entre 77,2 e 82,6%
durante todo ano em Marica e 71,8 e 75,1% na Cidade do Rio de Janeiro (Figura II.3.1-9). Os
meses de julho, agosto e setembro são os que apresentam os menores índices, e podem estar
associados à influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) - que causa subsidência
de ar - e entrada de frentes frias e secas. Vale ressaltar que aspectos como a cobertura vegetal e
a maritimidade podem influenciar na umidade do microclima local. É verificada também
uma baixa umidade relativa do ar no mês de fevereiro, em todas as estações. Este fator
pode estar associado aos menores valores de precipitação no mês de fevereiro verificados na
Figura II.3.1-6.
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Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-9 – Normal climatológica de Umidade Relativa do ar de 1981 a 2010.

Para avaliar a variação sazonal da umidade relativa na Bacia de Santos, na Figura II.3.1-10, são
apresentadas as médias mensais de umidade relativa do NCEP.
Os resultados do NCEP demonstram um padrão diferente do verificado nas normais climatológicas
do INMET para a região costeira do Estado do Rio de Janeiro. Segundo os resultados do NCEP, os
menores valores de umidade relativa ocorrem em maio e os maiores são verificadas entre
outubro e dezembro.

Fonte: STATOIL/AECOM, 2017.

Figura II.3.1-10 – Umidade Relativa média na Bacia de Santos.
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Segundo os dados da NCEP de distribuição espacial da umidade relativa na Bacia de Santos
(Figura II.3.1-11), a variabilidade espacial da umidade relativa na Bacia de Santos segue
comportamento semelhante ao da precipitação. As maiores umidades relativas são observadas na
zona costeira, durante o verão. No outono e no inverno há menor umidade relativa do ar, com
médias próximas a 75% em algumas regiões.

Fonte: STATOIL/AECOM, 2017.

Figura II.3.1-11 – Distribuição da Umidade Relativa do Ar (%) na Bacia de Santos.

II.3.1.1.2.4 -

Insolação

A insolação expressa a quantidade de horas em que é registrado feixe de luz solar direto sobre
uma superfície. As normais climatológicas de insolação, de 1981 a 2010, para as estações do
INMET de Campos, Iguaba Grande e Maricá (únicas do litoral do Estado do Rio de Janeiro
disponíveis) são apresentadas na Figura II.3.1-12. Em todas as estações, os maiores valores
foram observados em fevereiro (207,2 h – Campos, 240,6 h – Iguaba Grande e 221,2 h - Marica) e
os menores em setembro (128,5 h – Campos, 164,1 h – Iguaba Grande e 160,6 h - Marica).
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Alguns aspectos podem ser considerados em relação à variação da insolação: os meses de
dezembro e janeiro são os mais chuvosos, ocorrendo formação de nebulosidade, ainda que em
período curto de tempo. No mês de fevereiro, ainda no verão, segundo apresentado no item
II.3.1.1.2.2 - Precipitação Pluviométrica, ocorre diminuição da precipitação como consequência
da menor nebulosidade. Considerando a latitude local e o período (verão), no mês de fevereiro
ocorre pouca nebulosidade, em comparação aos demais meses de verão. Isso pode explicar a
maior insolação no mês de fevereiro no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-12 – Normal climatológica de Insolação total de 1981 a 2010.

II.3.1.1.2.5 -

Nebulosidade

A nebulosidade representa a fração da cobertura de nuvens na abóboda celeste e é medida em
décimos. Na área litorânea do Estado do Rio de Janeiro, adjacente à área onde será desenvolvida
a atividade sísmica, a nebulosidade média anual é de 0,5 décimos, em todas as estações do
INMET do litoral do Estado do Rio de Janeiro com dados disponíveis (Campos, Iguaba Grande e
Maricá) (Figura II.3.1-13). O período de maior nebulosidade é entre setembro e janeiro, com
média de 0,6 décimos do céu encoberto, podendo chegar a 0,7 décimos em Campos. Os meses de
fevereiro e de junho a agosto aparecem com menor nebulosidade, com média de 0,4 décimos de
céu encoberto em Campos e Iguaba Grande e entre 0,4 e 0,5 décimos em Campos.
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Os dados de nebulosidade aqui apresentados confirmam o exposto no item II.3.1.1.2.4 Insolação, onde é exposto que no mês de fevereiro ocorre pouca nebulosidade, em comparação
aos demais meses de verão, e isso pode explicar a maior insolação no litoral do Estado do Rio de
Janeiro neste mês, provocando diminuição da precipitação.

Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-13 – Normal climatológica de Nebulosidade de 1981 a 2010.

II.3.1.1.2.6 -

Regime de Ventos

No litoral do Estado do Rio de Janeiro atuam ventos dos sistemas tropicais (oriundos do
Anticiclone Tropical do Atlântico – ATA) e de ventos dos sistemas polares (oriundos dos
Anticiclones Polares Migratórios – APM), além de fenômenos frontológicos (TESSLER et al. 2006).
O presente item apresenta a análise do comportamento dos ventos no litoral do Estado do Rio de
Janeiro a partir da analise de dados das médias mensais disponibilizados pelo Instituto Nacional
de Meteorologia – INEMET, em seu banco de dados (BDMEP - Banco de Dados Meteorológicos para
Ensino e Pesquisa). O estudo compreende o período da Normal Climatológica de 1981 - 2010,
perfazendo um total de 30 anos de dados. As informações foram obtidas através de observações
realizadas nas estações de Campos e Maricá. Importante esclarecer que estas duas estações
meteorológicas são as únicas do litoral do Estado do Rio de Janeiro que possuem dados de
intensidade e direção do vento disponíveis para a Normal Climatológica considerada.
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O Quadro II.3.1-1 apresenta as médias mensais da intensidade e da direção predominante do
vento a 10 m, adquiridas a partir da Normal Meteorológica considerada (1981-2010). Na Figura
II.3.1-14 é apresentado o gráfico com os valores de intensidade média mensal para todo o
período aqui abordado (30 anos).
Quadro II.3.1-1 - Normal climatológica de intensidade
e direção do vento mensal, de 1981 a 2010, em Campos e Maricá.
Campos
Mês

Maricá

Intensidade
do Vento (m.s-1)

Direção Predominante
do Vento (graus)

Intensidade
do Vento (m.s-1)

Direção Predominante
do Vento (graus)

Janeiro

2,6

46,0 - NE

1,3

162,0 - S

Fevereiro

2,7

39,0 - NE

1,4

153,0 - SE

Março

2,4

61,0 - NE

1,3

164,0 - S

Abril

2,2

130,0 - SE

-

-

Maio

2,2

153,0 - SE

1,4

199,0 - S

Junho

2,1

44,0 - NE

1,3

174,0 - S

Julho

2,3

89,0 - E

1,4

196,0 - S

Agosto

2,6

68,0 - E

1,6

191,0 - S

Setembro

2,8

79,0 - E

1,5

181,0 - S

Outubro

2,8

72,0 - E

1,6

193,0 - S

Novembro

2,7

58,0 - NE

1,4

173,0 - S

Dezembro

2,6

53,0 - NE

1,4

177,0 - S

Ano

2,5

74,3 - E

-

-

Fonte: INMET - Normal Climatológica de 1981 a 2010

Figura II.3.1-14 – Normal climatológica de Intensidade do Vento de 1981 a 2010.
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A partir do Quadro II.3.1-1 e da Figura II.3.1-14 é possível observar que em durante o ano a
direção predominante dos vento é E em Campos e S em Marica. Nos meses de primavera e início
do verão do hemisfério sul ocorrem os maiores valores de intensidade do vento. Em Campos, no
verão, a direção predominante dos ventos é NE, mas, nesse período, ocorre alternância entre os
ventos de E-SE e N-NE, devido ao gradiente térmico formado pelo aquecimento diferenciado
entre a porção marinha e a porção continental.
Os dados de vento obtidos a partir das reanálises II do NCEP, no período entre 1979 e 2015,
apresentados no Estudo Ambiental de Perfuração – EAP para a Atividade de Perfuração Marítima
no Bloco BM-S-8, Bacia de Santos, mostram que há predomínio dos ventos do quadrante nordeste
durante todo o ano na Bacia de Santos, sendo estes mais significativos nos meses entre agosto e
fevereiro. No período compreendido entre março e julho, há uma redução dos ventos de
nordeste e aumento relativo de ventos de quadrante Sul, característicos de frentes frias.
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Fonte: AECOM/Statoil, 2017

Figura II.3.1-15 – Rosa dos Ventos (m/s) para os meses de janeiro a junho na região da Bacia de Santos.
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Oceanografia

Este item apresenta aspectos relevantes da oceanografia da área onde ocorrerá a Atividade de
Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth. O litoral dos estados do Rio de Janeiro, área
adjacente a onde será desenvolvida a atividade sísmica, compreende o norte da Bacia de Santos
e sul da Bacia de Campos (Anexo II.3.1-1 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001).
Desta forma, para a caracterização oceanográfica da área da atividade sísmica, são apresentados
aqui os principais parâmetros oceanográficos dessas duas bacias.
De acordo com o Termo de Referência, devem ser caracterizados de forma sucinta os parâmetros
oceanográficos, incluindo as massas d’água. Para tal, são apresentados aqui os parâmetros:
temperatura, salinidade, massas d’água, correntes, regime de ondas e marés nas duas bacias
onde irá ocorrer a atividade.

II.3.1.2.1 -

Introdução

A circulação superficial no Oceano Atlântico é forçada em grande parte pelos ventos alísios, que
determinam o giro subtropical no sentido anticiclônico (anti-horário no hemisfério sul) (Figura
II.3.1-16). As correntes superficiais do Atlântico Sul são: Corrente das Malvinas (CM), Corrente do
Brasil (CB), Corrente de Benguela (CBe), Corrente Sul Equatorial(CSE), Corrente Norte do Brasil,
ramo sul da Corrente Sul Equatorial (CSEs), Contra Corrente Sul Equatorial e Sub Corrente
Equatorial (SCE).

Fonte: adaptado de Campos et al. (2001)

Figura II.3.1-16 - Representação esquemática
do Giro Subtropical do Atlântico Sul.
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A Corrente Sul-Equatorial (CSE) do Oceano Atlântico, que se movimenta no sentido leste-oeste na
altura do equador, bifurca-se ao alcançar a costa do nordeste brasileiro. A corrente que se desvia
para o norte é denominada Corrente das Guianas (ou também conhecida como Corrente Norte do
Brasil), e a que se volta para o sul é denominada Corrente do Brasil (CB) (Figura II.3.1-17).

Fonte: adaptado de Campos (1995)

Figura II.3.1-17 - Representação esquemática das principais
correntes superficiais que banham as costas brasileiras.
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Quanto às ondas, CANDELLA et al. (1993) cita que as principais ondas presentes no Atlântico Sul
são geradas nas médias e altas latitudes, por tempestades originadas nos centros de baixa
pressão que vêm da Antártica, associados às frentes frias. As condições atmosféricas no Atlântico
Sul, especialmente nas latitudes menores que 40° S, não são tão severas quanto às do mar do
Norte ou mesmo do Pacífico, onde ocorrem grandes tempestades e furacões.
De acordo com POND & PICKARD (1978), a maré pode ser diferenciada devido às variações em seu
período, gerando, dessa forma, quatro classificações distintas em função da localidade, a saber:
diurna, semidiurna, mista principalmente diurna ou mista principalmente semidiurna. De um
modo geral, a maior parte do litoral brasileiro (do estado de Alagoas ao Rio Grande do Sul)
apresenta-se com regime de maré semidiurna, com amplitudes inferiores a 2 m (micromarés).
Estas têm importância pontual, apenas onde a geomorfologia propicia um aumento da velocidade
da corrente de maré. A maré semidiurna apresenta um período de aproximadamente 12h,
promovendo duas marés altas e duas marés baixas em 24 h. Ainda sobre esse tipo de maré, POND
& PICKARD (1978) descrevem que a altura de uma preamar é praticamente igual à outra, fato
que ocorre de maneira análoga durante a baixamar.

II.3.1.2.2 -

Bacia de Santos

Para a caracterização oceanográfica da Bacia de Santos, foram consultados dados de fontes
diversas tais como: NOAA, NODC, WOCE, Projeto MONDO, FEMAR e Modelo WAVEWATCH III
(WW3). Os resultados obtidos a partir da consulta dos dados estão apresentados nos itens
a seguir.

II.3.1.2.2.1 -

Temperatura e Salinidade

Na Bacia de Santos, ocorrem variações da temperatura da superfície do mar entre 23°C e 27°C
no verão e de 17°C a 22°C no inverno. A região sul apresenta as temperaturas de água mais
baixas, seguidas das áreas de São Paulo e Rio de Janeiro, devido ao processo de ressurgência
costeira. A salinidade varia de 35,0 a 36,5, ao longo do ano (período de verão/inverno). Ao longo
da região sul e sudeste do Brasil é possível observar-se a influência da Corrente do Brasil, a qual
possui água quente e salina.
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A Figura II.3.1-18 apresenta as temperaturas da água superficial no período de verão e a Figura
II.3.1-19 apresenta as temperaturas da água no período de inverno na costa leste brasileira, de
acordo com os dados do satélite NOAA (REYNOLDS et al., 2007). Em cada figura, os dados de
salinidade foram compilados pelo NODC e são apresentados em linhas sobrepostas.

Fonte: ASA. [ ] 3D Wide Azimuth

Figura II.3.1-18 - Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), com contornos
de salinidade sobrepostos, médias para o verão, obtidas a partir de dados do NODC.
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Fonte: ASA. [ ] 3D Wide Azimuth

Figura II.3.1-19 - Mapa de temperatura da superfície do mar (TSM), com contornos
de salinidade sobrepostos, médias para o verão, obtidas a partir de dados do NODC.

Durante o período do inverno, ocorre a penetração das águas subantárticas transportadas para o
norte por uma ramificação costeira da Corrente da Malvinas (SILVA JR. & KAMPEL, 1996). Essas
são águas frias e de baixa salinidade, que se misturam com águas quentes e salinas de origem
tropical, transportadas pela Corrente do Brasil.
As variações sazonais de temperatura potencial são mais significativas até aproximadamente
200 m de profundidade. A salinidade apresenta alterações mais significativas em regiões
próximas à costa, com altos valores no verão e valores mais baixos no inverno.
O Projeto WOCE utilizou equipamento CTD para coletas de água na região oceânica e foi possível
realizar análise dos perfis de temperatura, salinidade e densidade na região da Bacia de Santos.
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A Figura II.3.1-20 apresenta os perfis verticais de temperatura, salinidade e densidade obtidos a
partir dos dados do Cruzeiro WOCE A17, nas coordenadas 25,7962º S e 35,2337º W. A densidade
está expressa em sigmaT (σT) e foi calculada a partir do polinômio apresentado em FOFONOFF &
MILLARD (1983). As profundidades da termoclina, haloclina e picnoclina são aproximadamente
1.000, 1.300 e 1.800 m, respectivamente.

Fonte: ASA

Figura II.3.1-20 - Perfis verticais de temperatura, salinidade
e σT para os dados obtidos no Cruzeiro WOCE A17.

II.3.1.2.2.2 -

Massas D’Água

A circulação oceânica da região da Bacia de Santos é formada pelo seguinte conjunto de massas
d’água: Água Costeira (AC), Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água de
Plataforma (AP), Água Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN).
Cada massa d’água apresenta características termohalinas específicas. Essas características são o
resultado das condições ambientais do local de formação e dos processos de mistura.
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A Figura II.3.1-21 mostra o diagrama T-S espalhado, construído a partir dos dados do Cruzeiro
WOCE A17, que obtiveram leituras até 4.218 m de profundidade. As profundidades foram obtidas
originalmente em dbares (pressão) e posteriormente foram convertidas em metros (indicadas na
legenda do gráfico). Nesta figura são identificadas as principais massas de água presentes na
região.

Fonte: ASA

Figura II.3.1-21 - Diagrama T-S espalhado, mostrando os pares
de T-S característicos das massas d’água da Bacia de Santos.

A dinâmica da circulação nas proximidades da região marinha SE brasileira é determinada pelo
fluxo das massas d’água encontradas na região (AT, ACAS, AIA e APAN) e pelas feições
batimétricas locais. A Corrente do Brasil (CB) é a principal corrente que caracteriza a circulação
superficial da região marinha sudeste brasileira e seu comportamento tem grande influência na
hidrodinâmica da região.
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Correntes

A circulação na Bacia de Santos é fortemente influenciada por condições meteorológicas,
principalmente ventos da região Antártida. Nas regiões onde ocorrerá a atividade sísmica, a
Corrente do Brasil é a principal forçante da circulação. Os ventos de quadrante sul forçam as
correntes para direção nordeste e os ventos do quadrante norte forçam as correntes para
sudoeste, sendo estes dois os predominantes na região (FUNDESPA, 1994).
O núcleo da Corrente do Brasil possui grande variabilidade sazonal, afastando-se da costa
durante o inverno (PAVIGLIONE & MIRANDA, 1985) e aproximando-se da costa durante o verão
(MOREIRA, 1997). A CB possui espessura de 400 - 700 m ao largo do Sudeste-Sul brasileiro
(CALADO, 2001) e sua largura média é de aproximadamente 90 km (MOREIRA, op. cit.). Em larga
escala, a direção e a intensidade das correntes na Bacia de Santos são explicadas pelo padrão de
circulação no oceano Atlântico Sudoeste em diferentes profundidades na coluna d’água.
O Projeto Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de Santos,
Campos e Espírito Santo, realizado pela PEG & AS em 2002 (MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002),
produziu dados utilizados para caracterização da região em macro-escala. Essa vasta região
abrange, basicamente, a plataforma continental e o talude. Foram realizadas perfilagens com
CTD e correntometria.
Os dados de correntes em superfície mostraram que a direção na Bacia de Santos é
preferencialmente SW, no sentido do fluxo da Corrente do Brasil para a costa. Devido à presença
dos vórtices e meandros da Corrente do Brasil e de correntes de refluxo, esse padrão de
circulação não é homogêneo em toda a bacia.
Na Bacia de Santos, a Água Tropical é transportada em superfície para SW, pela CB. Abaixo da
AT, preferencialmente na região do talude, encontra-se a ACAS, massa d’água que ao penetrar
pela plataforma continental nas regiões de Cabo Frio, Cabo de São Tomé e Cabo de Santa Marta,
é a responsável pela ressurgência nessas regiões. A fim de ilustrar o sentido do fluxo dessa massa
d’água, a partir dos dados de corrente medidos nas profundidades onde é encontrada (de 21 m,
sobre a plataforma continental em forma de ressurgência, a aproximadamente 700 m, na região
do talude), foi elaborado um mapa de correntes entre as profundidades de 400 a 500 m.
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O rumo da corrente associada ao fluxo da ACAS é SW, variando de 11 a 115 cm/s. É o mesmo
rumo da água tropical, transportada pela Corrente do Brasil. SVERDRUP et al. (1942) sugerem
que a direção de transporte da ACAS é para Norte, em nível picnoclínico na bacia do Atlântico
Sul. TSUCHYA (1986), REID (1989) e STRAMMA & ENGLAND (1999) constataram que o movimento
da ACAS se dá para o sul em latitudes abaixo de 20° S, ao longo da costa sudeste brasileira.
Os dados do projeto PEG & AS (2002) indicam que a ACAS, na região da Bacia de Santos, está
orientado para SW, seguindo aproximadamente a orientação do talude, o que vai de encontro aos
dados observados pelos autores mais recentes. Alguns dados de estações próximas à costa
sugerem uma penetração da ACAS para as regiões mais rasas. Em baixas profundidades ocorre a
presença da ACAS, com rumo W e NW indicando a penetração dessa massa d’água nas regiões
próximas à costa (fenômeno da ressurgência).
Segundo REID et al. (1977) e GORDON & GREENGROVE (1986), a AIA é formada na Convergência
Subantártica, fluindo para o norte. Na região da confluência entre a Corrente do Brasil e a
Corrente das Malvinas (± 38° S), a maior parte da AIA flui para leste como parte da recirculação
profunda do Giro Subtropical. SUGA & TALLEY (1995) e BOEBEL et al. (1999) mostraram que, no
limite sul da Bacia de Santos (30° S), a AIA flui para o sul ao largo da costa brasileira. CASTRO
FILHO & MIRANDA (1998) indicaram que o fluxo na profundidade de 700 metros (zona de
ocorrência da AIA), a 23° S, se da para o norte. MULLER et al. (1998), através das linhas de
fundeio do projeto WOCE, concluiu que a AIA move-se para o norte (mais precisamente nordeste,
devido à orientação da linha de costa) ao norte de 25° S. Segundo o mesmo autor, em 28° S
a AIA flui para o sul. Desta forma ocorre uma zona de bifurcação da AIA entre os paralelos de 25°
e 28° S.
De uma forma geral, a caracterização apresentada está de acordo com os dados publicados pelos
autores citados, apresentando as correntes superficiais orientadas preferencialmente para
sudoeste e sudeste, com intensidades variando de 110 a 35 cm/s. Até a profundidade de
ocorrência da ACAS a intensidade das correntes normalmente diminui gradativamente e sua
orientação é preferencialmente para sudoeste e sudeste. Já na região de ocorrência da AIA as
correntes se orientam para nordeste e noroeste.
Na Figura II.3.1-22 e na Figura II.3.1-23 são apresentados os padrões de circulação na Bacia de
Santos, no verão e no inverno, respectivamente; e os comportamentos tanto das correntes
costeiras quanto oceânicas.
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Fonte: HABTEC, 2000. [ ] 3D Wide Azimuth

Figura II.3.1-22 - Caracterização das correntes na Bacia de Santos em uma situação de verão.

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

79/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: HABTEC, 2000. [ ] 3D Wide Azimuth.

Figura II.3.1-23 - Caracterização das correntes na Bacia de Santos em uma situação de inverno.
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Ondas

A costa Sul-Sudeste do Brasil é atingida por ondas do tipo marulho. Em geral, essas ondas são
geradas abaixo do paralelo 40° S, região onde são comuns tempestades com ventos de 60 nós e
ondas de até 9 m, com períodos de 20 s (FREIRE, 1960).
No Atlântico Sul, as maiores ondas são causadas por tempestades geradas entre os paralelos 35° e
55° S, sendo o litoral Sul-Sudeste do Brasil atingido por ondas de direção SW, S e SE (SEIXAS,
1997). As ondas de NE, em geral, estão associadas à circulação induzida pelo centro de alta
pressão semipermanente do Atlântico e são predominantes em termos de persistência no litoral
ao norte de Arraial do Cabo, RJ. O vento na região é quase constante, chegando a atingir 10 m/s
à superfície durante vários dias consecutivos, nas estações de inverno e primavera. O
desenvolvimento das ondas, neste caso, é limitado pela pista.
Com base em dados ambientais do SIMO (banco de dados da PETROBRAS, que possui informações
meteorológicas e oceanográficas coletadas no período de 1991 a 1995, dentro do Projeto de
Capacitação em Águas Profundas – PROCAP), NUNES et al. (2001) evidenciaram que, dependendo
das forçantes meteorológicas, podem ser geradas condições de mar bi-modais, tri-modais e
tridirecionais, cada um dos modos com frequência e direção característica independente dos
demais.
Durante o inverno, predominam ondas de S e SW, associadas a situação de mau tempo, geradas
por passagens de frentes frias, com períodos entre 5 e 15 s e alturas significativas que podem ser
superiores a 4 m. Além disso, ondas provenientes de SE e E apresentam ocorrência significativa
nesta estação do ano, com alturas em torno de 2 m e períodos de até 10 s.
Resultados obtidos com o modelo numéricos WaveWatch III são apresentados na Figura II.3.1-24
e mostram que, na situação de bom tempo (ventos de NE) observa-se próximo à costa ondas
provenientes de NE e E, com período de 6 s e alturas inferiores a 1 m. Na situação de mau tempo
(ventos de S/SE) as ondas provenientes de SW possuem períodos da ordem de 12 s e alturas em
torno de 3 m.
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Fonte: ASA. [ ] 3D Wide Azimuth.

Figura II.3.1-24 - Ilustração do campo de ondas de meso escala em condições
de “bom tempo”, obtida dos resultados do modelo WAVEWATCH III.

II.3.1.2.2.5 -

Marés

O regime de marés na região sudeste do Brasil é semidiurno (ondas de maré com periodicidade
predominante de 12 horas e 54 minutos).
As características do regime de maré na região da Bacia de Santos são apresentadas na Figura
II.3.1-25, esta é predominantemente semidiurna, com pequena contribuição diurna. A partir da
figura, nota-se o comportamento das marés de quadratura (menores amplitudes) e sizígia
(maiores amplitudes).
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Fonte: http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi

Figura II.3.1-25 - Maregrama previsto para o Rio de Janeiro (período de 18/05/18 até 12/07/2018).

MOREIRA (1997) em estudos sobre correntes de maré, com utilização de correntógrafos, analisou
dados de temperatura, salinidade, correntes e ventos na plataforma continental sudeste, sobre a
isóbata de 100 m. Ao largo de Santos, foram observadas correntes rotatórias em todos os níveis
amostrados (5, 15, 30, 50 e 90 m) e a predominância de constituintes diurnas e semidiurnas.
No extremo norte da plataforma continental, na região do talude, as amplitudes são da ordem de
0,3 m, continuando a decrescer até a área ao largo do Cabo de Santa Marta, onde atingem
apenas 0,1 m. Existe ainda uma convergência da fase em direção às áreas centrais da região.
Assim, aparentemente, a onda da constituinte m² penetra na plataforma continental a partir de
suas extremidades norte e sul. Esta constatação é verificada a partir de resultados de modelos
tanto numéricos (HARARI & CAMARGO, 1994), quanto baseados em dados altimétricos e
maregráficos, como o trabalho de MESQUITA & HARARI (1987).
Para referenciar a análise de marés em um local oceânico na Bacia de Santos forma avaliados
dados de maré coletados em um fundeio oceanográfico obtido por SALLES et al. (2000) e
presente no Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras. Os resultados da estação Santos (Porto
de Santos) - SP, medida em 23° 57,3’ S e 46° 18,6’ W. Observando estes resultados, verifica-se
que as componentes mais significativas são as semidiurnas, com amplitude de 36,4 cm para m² e
22,5 cm para S2, confirmando as avaliações anteriores.
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Bacia de Campos

Para a caracterização oceanográfica da Bacia de Campos, foram consultados dados secundários
de fontes diversas. Os resultados obtidos a partir da consulta dos dados estão apresentados nos
itens a seguir.
Os parâmetros abordados no presente item são os mesmos aqui apresentados para a Bacia de
Santos: temperatura e salinidade, massas d’água, correntes, ondas e marés.

II.3.1.2.3.1 -

Temperatura e Salinidade

Os estudos de determinação da temperatura e salinidade nos oceanos, bem como de sua
distribuição, tem grande importância no conhecimento das estruturas verticais das massas d’água
(FERRERO & WAINER, 2008).
Os perfis de temperatura e salinidade para a estação de coleta BC-J-08 (23° 27’ 41.264” S 46° 13’ 11.088” W) do projeto de Caracterização Ambiental das Áreas de Exploração e
Produção das Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo (PEG/AS, 2002) estão apresentados na
Figura II.3.1-26. A estação BC-J-08 foi localizada na porção sul da Bacia de Campos, a 2.600 m
de lâmina d’água, dentro da área onde está prevista a realização da atividade sísmica.

Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-26 – Perfis de temperatura e salinidade para a estação
de coleta ao sul da Bacia de Campos (23° 27’ 41.264” S - 46° 13’ 11.088” W).
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A partir da Figura II.3.1-26 verifica-se a presença de uma camada superficial que é
caracterizada pela constância dos valores de temperatura e salinidade. A constância dos valores
observada na camada mais superficial (mais rasa) pode ser atribuída à ação de ventos e ondas,
que tendem a homogeneizar a coluna d’água. Abaixo dessa camada superficial, verifica-se uma
marcante termoclina, provocando um alto gradiente de temperatura. Essa termoclina também
foi encontrada por COSTA (1998), e, está associada à presença da ACAS (águas mais frias e menos
salinas). O mesmo gradiente de temperatura é observado para a salinidade, o que reforça a
proposição anterior. Perfis de temperatura e salinidades semelhantes foram encontrados por
SIGNORINI et al. (1989).
A Figura II.3.1-27 apresenta a distribuição espacial de temperatura e salinidade da água
superficial da Bacia de Campos. A figura mostra que na Bacia de Campos as temperaturas
variando de 22,7° a 27,2° C e salinidade com valores oscilando de 35,47 a 37,27 ups. As
diferenças espaciais de temperatura e salinidade nessa bacia provavelmente ocorrem devido a
forte influência de Água de Mistura na porção centro-oeste da bacia, além da grande frequência
de ocorrências de ressurgência e da presença de vórtices e meandramentos da Corrente do Brasil
na região.

Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002. [ ] 3D Wide Azimuth

Figura II.3.1-27 – Distribuição espacial de temperatura e salinidade da água superficial.
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Massas D’Água

A circulação oceânica da região da Bacia de Campos é formada pelas mesmas massas d’água já
apresentadas no item II.3.1.2.2.2 - Massas D’Água para a Bacia de Santos: Água Costeira (AC),
Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico Sul (ACAS), Água de Plataforma (AP), Água
Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN).
A Figura II.3.1-28 mostra o diagrama T-S espalhado para os pontos de coleta da região sul da
Bacia de Campos, construído a partir os dados dos perfis de temperatura e salinidade disponíveis
no NODC (National Oceanographic Data Center), coletados entre os anos de 1956 e 2011
(OGX/AECOM, 2011).
Assim como para a Bacia de Santos, na região, é verificada a presença das massas d’água AM, AT
e ACAS. Os dados estão limitados à profundidade de 200 m, impedindo a verificação de massas
d’água mais profundas observadas na Bacia de Santos, como a AIA e a APAN, entretanto deve-se
ressaltar nas regiões mais profundas, na área onde será desenvolvida a atividade sísmica, estas
massas d’água encontram-se presentes.

Fonte: OGX/AECOM, 2011.

Figura II.3.1-28 - Diagrama TS espalhado para a região sul
da Bacia de Campos, elaborado com os dados do NODC.
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A Figura II.3.1-29, desenvolvida pelo Oceanographic Modeling and Analysis Laboratory,
apresenta tridimensionalmente a distribuição das massas d’água presentes na costa leste do
brasil. A partir desta figura, verifica-se a presença, na região equivalente à Bacia de Campos, das
seguintes massas d’água: Água de Plataforma (AP), Água Tropical (AT), Água Central do Atlântico
Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN).

Fonte: http://www.smast.umassd.edu/modeling.

Figura II.3.1-29 - Esquema tridimensional
da circulação oceânica na costa leste brasileira.

II.3.1.2.3.3 -

Correntes

Quanto a circulação na Bacia de Campos, esta é bastante similar ao já apresentado no item
II.3.1.2.2.3 - Correntes para a Bacia de Santos. Na Bacia de Campos, a Corrente do Brasil
também é a principal forçante da circulação (FUNDESPA, 1994).
Assim como para a Bacia de Santos, em larga escala, a direção e a intensidade das correntes na
Bacia de Campos são explicadas pelo padrão de circulação no oceano Atlântico Sudoeste em
diferentes profundidades na coluna d’água.
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Segundo MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), dados de correntes em superfície mostraram que a
direção na Bacia de Campos é preferencialmente SW, no sentido do fluxo da Corrente do Brasil.
Devido à presença dos vórtices e meandros da Corrente do Brasil e de correntes de refluxo, esse
padrão de circulação não é homogêneo em toda a bacia, conforme mostrado na Figura II.3.1-30.

Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002. [ ] 3D Wide Azimuth.

Figura II.3.1-30 - Mapa de corrente geostrófica do dia 06 de agosto de 2002.

A feição de maior destaque na circulação na Bacia de Campos é o vórtice ciclônico a sudeste do
Cabo de São Tomé, o qual pode ser observado na imagem de altimetria (Figura II.3.1-31). Em
alguns casos, seu diâmetro pode atingir valores acima de 100 km, conforme citado em SCHMID at
al. (1994). A partir das figuras, é possível notar também a migração desta feição para S/SW,
acompanhando o eixo principal da Corrente do Brasil.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-31 - Mapa de Anomalia de Altura
Dinâmica do dia 29 de setembro de 2002.

Além do vórtice de Cabo de São Tomé, foram observados por MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002)
vórtices nos limites norte e sudoeste da Bacia de Campos. No limite norte, o giro anti-ciclônico,
ao se aproximar do vórtice de Cabo de São Tomé, gera uma região de intensificação do fluxo da
Corrente do Brasil, apontada para leste, o que muitas vezes advecta água costeira até regiões
oceânicas (Figura II.3.1-30). No limite sudoeste, destaca-se o vórtice ciclônico ao sul de Cabo
Frio, semi-permanente e com dimensões ainda maiores (Figura II.3.1-31).
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Ondas

As principais ondas presentes no Atlântico Sul são geradas nas médias e altas latitudes, por
tempestades originadas nos centros de baixa pressão que vêm da Antártica, associados às frentes
frias (CANDELLA, 1997).
As tempestades que ocorrem entre os paralelos 35° e 55°, são as causadoras das maiores ondas no
Atlântico Sul, e quando atingem o litoral Sul-sudeste brasileiro, tais ondas têm direções entre SW
e SE. Porém, é possível que ocorram algumas ondas de amplitudes significativas vindas de NE
(SEIXAS, 1997).
As ondas geradas pelas frentes frias têm direção que varia entre SW e SE, atingindo as costas das
regiões Sul e sudeste do Brasil, até Arraial do Cabo - RJ. Embora as tempestades mais intensas
estejam geralmente relacionadas com ondas das direções SSW e S, algumas delas, vindas de SE,
atingem a costa.
Ao norte de Arraial do Cabo–RJ, são predominantes, em termos de persistência, ondas de NE que,
em geral, estão associadas à circulação induzida pelo centro de alta pressão semi-permanente do
Atlântico. O vento na região é quase constante, chegando a atingir 10 m/s à superfície, durante
vários dias consecutivos, nas estações de inverno e primavera. O desenvolvimento das ondas
nesse caso é limitado pela pista.
Em algumas situações, ressacas significativas, associadas às ondas geradas por passagem de
frentes frias, atingem o litoral brasileiro provocando estragos consideráveis, como nos casos
descritos por, CANDELLA et al. (1993), CAETANO NETO et al. (1996) e INNOCENTINI & CAETANO
NETO (1996).
NUNES et al. (2001) classificaram o regime de ondas na Bacia de Campos, com base nos dados do
banco de dados meteorológicos e oceanográficos da PETROBRÁS (SIMO), no período de 1991 a
1995, dentro do Projeto de Capacitação em Águas Profundas–PROCAP). Dependendo das
forçantes meteorológicas, podem ser geradas condições de mar bi-modais, tri-modais e tridirecionais, cada um dos modos com frequência e direção características. A Figura II.3.1-32
apresenta a direção das ondas de maior energia na Bacia de Campos, de 1991 a 1995, segundo
NUNES op.cit.
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Fonte: NUNES et al., 2001.

Figura II.3.1-32 – Direção das ondas de maior
energia na Bacia de Campos, de 1991 a 1995.

II.3.1.2.3.5 -

Marés

O regime de marés da região da Bacia de Campos é o mesmo já apresentado no item II.3.1.2.2.5 Marés para a Bacia de Santos.
Assim como para a Bacia de Santos, a maré na Bacia de Campos é classificada como
predominantemente semidiurna (ondas de maré com periodicidade predominante de 12 horas e
54 minutos), com pequena contribuição diurna semidiurna, conforme observado na Figura
II.3.1-33, para o Município de Macaé.

Fonte: http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi

Figura II.3.1-33 - Maregrama previsto para Macaé (período de 18/05/18 até 12/07/2018).
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Geologia e Geomorfologia

Este item apresenta uma breve caracterização das condições geológicas e geomorfológicas da
área onde será desenvolvida a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth. A
atividade será desenvolvida mais especificamente no norte da Bacia de Santos e sul da Bacia de
Campos. Sendo Assim, a presente caracterização irá se ater mais especificamente à estas duas
bacias.
Os dados aqui apresentados incluem observações secundárias, obtidas na literatura especializada
para as duas bacias.

II.3.1.3.1 -

Bacia de Santos

A Bacia de Santos está situada na porção sul-sudeste da costa brasileira se estendendo desde o
Rio de Janeiro até Santa Catarina. É limitada, ao norte, pela Bacia de Campos através do alto de
Cabo Frio, ao sul, com a Bacia de Pelotas pelo alto de Florianópolis, a oeste pelo platô de São
Paulo e a leste pelo embasamento do Complexo Costeiro da Província da Mantiqueira (Serra do
Mar), abrangendo uma área de cerca de 350.000 km² (PEREIRA & MACEDO, 1990; MORAES JUNIOR
& TOLEDO, 1993; PEREIRA & FEIJÓ, 1994; PEREIRA et al., 1986) (Figura II.3.1-34).

Fonte: Modificado de CARMINATTI et al., 2004.

Figura II.3.1-34 - Principais feições da Bacia de Santos.
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Arcabouço Estrutural

Situada na margem continental brasileira, a Bacia de Santos constitui uma das maiores
depressões do embasamento na costa brasileira, abrangendo o litoral dos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (MACEDO, 1990).
Sua formação se deu quando da separação do Gondwana no Neo-Jurássico, através de esforços
distensivos. A separação das placas africana e sul-americana iniciou-se com a formação de um
sistema de cordilheiras que atualmente formam o oceano Atlântico.
BRAUN (1971) e MILJUSH (1978), apud Projeto REMAC (1978), apresentam um esquema evolutivo
da Bacia de Santos e da área continental adjacente. Inicialmente, houve a formação de um domo
na astenosfera, que se desenvolveu a partir do permiano e atingiu sua expressão máxima no
Triássico/Jurássico. Neste período, devido à erosão de superfície e atenuação da porção inferior,
houve um afinamento da litosfera. Tal afinamento resultou num enfraquecimento da crosta,
provocando a ruptura da mesma, no Eo-Cretáceo, estabelecendo um desequilíbrio isostático,
com excesso de massa sob a Bacia de Santos e com deficiência sob a porção continental
adjacente. Os movimentos verticais opostos, descendentes da Bacia de Santos e ascendentes da
região costeira adjacente, romperam as rochas crustais (Figura II.3.1-35).
Entre a fase de “rifteamento” e o início do Turoniano, a subsidência da margem oriental
brasileira foi relativamente lenta, e a topografia de assoalho da bacia caracterizou-se por um
estilo de rampa que margeou, de forma incipiente o Oceano Atlântico Sul. A paleobatimetria
máxima ficava na faixa de 300 a 400 m (DIAS-BRITO, 1987) (Figura II.3.1-35).
Estruturas preexistentes influenciaram as reativações tectônicas no meso-cenozóicos, as quais
promoveram a ocorrência de falhamentos, soerguimentos e outros processos que contribuíram
com o aumento do fornecimento de sedimentos, tendo como consequência a subsidência da
Bacia de Santos e Campos (MEISLING et al., 2001 e COBBOLD et al., 2001).

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

93/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Fonte: PONTE & ASMUS, 1978.

Figura II.3.1-35 - Abertura do Oceano Atlântico Sul.

Segundo BACOCCOLI & SAITO (1973), o escalonamento de falhas e basculamento dos blocos
resultantes foram resultado de um tectonismo Cenozóico que afetou a região adjacente a Bacia
de Santos. Sendo assim, áreas elevadas e já erodidas se formaram (Serra do Mar, Serra da
Mantiqueira e Maciço Carioca). Existe a possibilidade que a falha, ou Charneira de
Santos, localizada na plataforma continental, também seja produto desse tectonismo continental
(Figura II.3.1-36).
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Fonte: ALMEIDA et al., 1976.

Figura II.3.1-36 - Arcabouço tectônico do sudeste brasileiro.

Segundo PEREIRA et al. (1986) a única feição mapeável do embasamento da Bacia de Santos, é a
Charneira de Santos (Figura II.3.1-37), limitando a sedimentação do cretáceo a oeste. Além
dela, apenas depósitos terciários são observados sobre o embasamento raso. A charneira
compõe-se

de

segmentos

NE

e

E-W

paralelos

aos

principais

lineamentos

da

faixa

précambriana/eopaleozóica adjacente.
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Fonte: DEMERCIAN et.al., 1993.

Figura II.3.1-37 - Feições estruturais mapeáveis da Bacia de Santos.

Várias das feições estruturais transversais do eixo do rifte mostram concordância com uma
possível zona de transferência ou de acomodação, as quais poderiam estar associadas com
deslocamentos horizontais ou inversão de polaridade das falhas extensionais. Este modelo de
rifte parece explicar os embaiamentos norte e sul, junto ao dos principais deslocamentos E-W da
Charneira de Santos (PEREIRA et al., 1986).
O arcabouço estrutural da Bacia de Santos é constituído por falhas normais de grande extensão,
paralelas à costa e escalonadas do continente em direção ao oceano, numa sucessão de grábens
e horsts, com espessuras variando de 3.000 a 5.000 metros (Anexo II.3.1-1 - Mapa de
Localização - 3436-02-EAS-MP-1001). A disposição estrutural em forma de blocos escalonados
para E preservou grandes espessuras sedimentares. Algumas destas falhas, que formam os blocos
soerguidos, atingem a seção do terciário superior alcançando camadas além do Pleistoceno,
também no fundo oceânico. Segundo CAINELLI & MOHRIAK (1998), são na verdade, meio grábens
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formados por falhas sintéticas durante a fase sin-rifte, que são preenchidos por sedimentos flúvio
deltaicos.
A Bacia de Santos é limitada estruturalmente por rochas ígneas intrusivas e extrusivas
representadas na coluna estratigráfica. Na região de Cabo Frio existe um importante lineamento
WNW-ESSE que se estende da região da crosta oceânica em direção à plataforma continental. Na
parte terrestre e na plataforma, este lineamento é caracterizado por um intenso magmatismo do
Terciário Inferior (MISUZALI & MOHRIAK, 1990 apud CAINELLI & MOHRIAK, 1998).
Tanto nas regiões de águas profundas quanto na plataforma continental, podem ser observados
diápiros de sal. Estes podem atingir quilômetros de altura.
A área onde será realizada a atividade sísmica na Bacia de Santos (Anexo II.3.1-1 - Mapa de
Localização - 3436-02-EAS-MP-1001) é parte da porção norte dessa bacia, em profundidades
que variam de 1.000 m até aproximadamente 3.000 m (águas ultra profundas). A área situa-se no
talude continental, em uma seção de sequência deposicional com baixo gradiente do mergulho.
Quanto aos aspectos estruturais da área, não há variação significativa de profundidade do fundo
marinho, assim como falhas, com pouca variação no assoalho oceânico. A diminuição do
gradiente deposicional foi criada pela movimentação halocinética, que propiciou a formação de
sub-bacias. Nessa região, os fluxos turbidíticos arenosos deixaram de estar confinados
nos cânions do talude e se espraiavam para formar feições lobadas, frequentemente recortadas
por canais.
Há também a presença de cânions atuais e cânions de idade Eoceno, mas de forma geral, podese afirmar que a área onde ocorrerá a atividade sísmica na Bacia de Santos, encontra-se em uma
região de baixa declividade. Essa baixa variabilidade batimétrica está relacionada com feições
suaves e de baixa magnitude.
A estruturação geológica local é resultado da formação de um anticlinal associado a um domo
salino. A migração do sal se deu a partir de regiões adjacentes às do atual anticlinal (que
resultou na formação do domo salino), como resposta à deposição de uma espessa cunha
progradacional. Esta cunha é composta basicamente por turbiditos arenosos, depositados durante
o Cretáceo (MOREIRA et al. 2007).
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Apesar de o sal estar abaixo de uma espessa seção sedimentar, e de sua atuação ser passiva, as
variações na espessura influenciaram diretamente no desenvolvimento de um talude de alto
gradiente durante o Terciário Inferior. O sal ainda exerceu papel crítico no desenvolvimento de
espaços de acomodação, onde os reservatórios arenosos e extremamente amalgamados se
depositaram durante o Eoceno.

II.3.1.3.1.2 -

Estratigrafia e Sedimentação

Os estudos referentes à formação da margem continental brasileira têm se desenvolvido desde o
início dos anos 70. Estes tiveram início quando ASMUS & PORTO (1972) classificaram pela
primeira vez as bacias marginais no contexto das placas tectônicas. Posteriormente, ASMUS E
PONTE (1973) apud ASMUS (1984), dividiram a evolução das bacias em quatro fases tectônicas:
pré rifte, rifte, proto-oceânica e margem continental, classificação esta que permanece até os
dias de hoje com pequenas modificações (Quadro II.3.1-2).
Quadro II.3.1-2 - Evolução tectono-sedimentar da margem continental leste brasileira.
Estágio Evolutivo

Fase de
Sedimentação

Sequência Sedimentar

Oceânico

Drifte

do Mar

Marinho regressivo/transgressivo
Plataforma rasa

Proto-oceânico

Transicional

do Golfo

Marinho restrito Lagunar

Rifte

Rifte

dos Lagos

Deltaico-lacustre

do Continente

Flúvio-lacustre-eólico

Pré-Rifte

Ambiente Deposicional

Fonte: Modificado de PONTE et al., 1979 apud ASMUS, H.E., 1984.

Os sedimentos contidos nas bacias da margem continental leste do Brasil, incluindo as bacias de
Santos e Campos, podem atingir a espessura total dos 9.000 m (ASMUS, 1984). Segundo CHAN &
KOWSMANN (1984) apud MACEDO (1990), a Bacia de Santos comporta uma cobertura sedimentar
de 8.000 m, chegando ao limite máximo de 13.000 m nos seus depocentros.
Segundo CAINELLI & MOHRIAK (1998), mega sequências separadas por discordâncias erosivas são
intrinsecamente relacionadas com as principais fases evolutivas: pré-rifte, rifte e margem
passiva. Estes autores estabelecem quatro megassequências, sendo elas: pré-rifte, rifte e
margem passiva. ASMUS (1980) apud ASMUS (1984) também menciona quatro sequências
principais depositadas em diferentes regimes tectônicos, de sedimentos que preenchem a
margem continental leste brasileira.
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Nesse contexto, o intervalo mais antigo, o pré rifte e rifte, é composto por um magmatismo
basal recoberto por uma sequência depositada em ambiente flúvio-lacustre-eólico, composta por
folhelhos, carbonatos e depósitos grossos associados a leques aluviais.
A sequência transicional, depositada sob uma fase de quiescência tectônica e em condições mais
lentas de subsidência regional, é caracterizada por extensa sequência evaporitica, depositadas
durante o Aptiano em um ambiente marinho restrito, com contribuição de depósitos de
“sabkha”.
Sobre os evaporitos da fase de transição, instalou-se, durante o Albiano Inferior, ampla
plataforma carbonática, bordejada por sistemas de leques aluviais, iniciando a fase de margem
passiva na bacia que perdura até hoje. Esta fase inicia-se por depósitos siliciclásticos (Formação
Florianópolis) e carbonáticos (Formação Guarujá) de idade Eo/Meso-Albiana, que posteriormente
foram recobertas por sistemas transgressivos clástico/carbonáticos (Formação Itanhaém) do NeoAlbiano ao Eo/Cenomaniano (PEREIRA et. al., 1986). O subsequente aprofundamento da bacia
resultou na implantação de um ambiente marinho transgressivo até o Meso/Turoniano (Formação
Itajaí–Açu), seguido por fortes eventos regressivos a partir do Maastrichtiano (Formações Santos e
Juréia), resultando num sensível avanço da linha de costa na direção do mar (PEREIRA &
MACEDO, 1990). O Terciário da Bacia de Santos é representado pelo sistema Iguape/Marambaia,
com dominância de plataformas carbonáticas na porção Centro-Sul e forte influxo de clásticos
grosseiros na porção norte. A sedimentação culmina com a deposição de areias e folhelhos da
Formação Sepetiba, de idade Pleistocênica (PEREIRA & FEIJÓ, 1994). Enquanto a superior, ou
sequência marinha foi depositada durante a deriva continental.
A estratigrafia entre o Jurássico e o Cretáceo pode ser dividida em cinco mega sequências:
continental, transicional e regressiva marinha (CAINELLI & MOHRIAK,1998) (Figura II.3.1-38):

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

99/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Fonte: Modificado de BERTANI & CAROZZI, 1985.

Figura II.3.1-38 - Esquema evolutivo tectono-sedimentar das bacias sedimentares da costa leste brasileira.

Megassequência Continental
Segundo MUNNE (1972) apud ASMUS (1984) a megassequência continental é o resultado de uma
deposição conjugada de leques aluviais e lagos interiores, numa bacia interior platiforme. Os
sedimentos participantes deste processo são compostos, de forma geral em toda margem leste,
por folhelhos vermelhos depositados num ambiente subaéreo.
Esta sequência é um registro da fase rifte formada durante a distensão da crosta continental que
acompanhou o movimento divergente das placas tectônicas da África e América do Sul, no final
do jurássico e/ou início do Cretáceo (CAINELLI & MOHRIAK,1998). Na Bacia de Santos, essa
sequência se torna rapidamente muito profunda na direção do oceano, somente ocorrendo em
grandes profundidades, não sendo sequer alcançada em muitos poços perfurados (CAINELLI&
MOHRIAK, op. cit.). A fase rifte nesta bacia encontra-se completamente submersa na plataforma
continental. Esta é delimitada para oeste e para norte por uma linha de charneira pré aptiana,
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que está localizada a mais de 50 km offshore. As porções proximais são caracterizadas por uma
discordância angular que, provavelmente, corresponde a uma expressão de quebra de
discordância.
Megassequência Transicional
É o ambiente onde os sedimentos têm origem tanto em ambientes continentais quanto marinhos
(CHANG et al., 1990), representando uma mudança drástica no padrão de sedimentação. Este
começa com sedimentos tipicamente lacustres na fase rifte, para lacustre e lagunar até culminar
com evaporitos no topo. A sucessão litológica varia de siliciclásticos, do Aptiano Inferior, e
evaporitos que vão do Aptiano superior ao início do Albiano. Esta fase é marcada pelo fim do
estriamento crustal e rifteamento da crosta continental, desaparecendo a maioria das atividades
das falhas com raízes no embasamento cristalino, permanecendo, apenas, reajustes isostáticos
locais ao longo dos planos de falhas (CAINELLI, 1992).
Passa-se a um novo período tectônico, onde predomina a quiescência, com um período de erosão
marcando o final da fase de rifte, expressado pela discordância angular pré-Alagoas. Foi um
período de peneplanização das cristas de blocos soerguidos e rotacionados do rifte, que deixou
uma pequena topografia residual. Esta discordância é facilmente vista em seção sísmica, pois os
blocos da fase rifte são rotacionados por falhas e preenchidos com camadas inclinadas e
truncadas pela discordância, as quais são superpostas por camadas sub-paralelas já da fase
transicional.(CAINELLI & MOHRIAK, 1998).
Para a geologia do petróleo, a megassequência transicional é de grande importância na medida
em que atua como via de transferência de petróleo originado durante a fase rifte,
principalmente na margem leste brasileira. Sua morfologia, ou seja, estilo estrutural em rampa e
granulometria grossa que fica sob o sal, lhe conferem esta capacidade. As atividades tectônicas
do sal desempenham papel importante na distribuição do petróleo por toda megassequência
marinha, controlando a migração ascendente através de falhas lístricas e a distribuição das fácies
superpostas dos carbonatos e turbiditos arenosos.
Uma característica peculiar da Bacia de Santos está ligada a sua tectônica salífera que ocorre
associada a progradação massiva de clásticos. Tanto no Cretáceo superior quanto no Terciário
Inferior, houve a progradação de sedimentos com depocentros cada vez mais novos em direção à
bacia, como resultado da mobilização do sal pela carga sedimentar controlada pelas falhas
antitéticas que se destacam da base do sal, tendo como resultados os hiatos estratigráficos
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(CAINELLI & MOHRIAK, 1998). Os movimentos subjacentes do sal também resultaram na formação
dos carbonatos Albianos e turbiditos Albianos/Cenomanianos. Na Bacia de Santos o
desenvolvimento de domos não turbiditos Albianos/Cenomanianos foram estruturados por
movimentos subjacentes do sal através de almofadas e diápiros perfurantes, formando uma série
de trapas estruturais e estratigráficas combinadas (FIGUEIREDO & MOHRIAK, 1984).
Megassequência Marinha
Marcada por discordâncias subregionais menores, a passagem da megassequência transicional
para a megassequência marinha é, em geral, gradacional. O resfriamento e consequente
contração da litosfera teve como resultado um mergulho da bacia em direção offshore,
dissipando as barreiras de restrição do Proto-oceano Atlântico Sul. Parte da Megassequência
Marinha, que se estende do Albiano Inferior ao Cenomaniano Superior, é ainda marcada por
instabilidade ambiental com condições hipersalinas e anóxicas.
As condições marinhas de águas abertas só começam a prevalecer no final do Turoniano, com as
maiores profundidades batimétricas controlando a sedimentação. As alterações nas condições
ambientais foram usadas para subdividir a megassequência em uma supersequência marinha
restrita, carbonática de águas rasas e uma supersequência marinha aberta, mais siliclástica e
inclui ambientes que atingiram profundidades batiais e abissais (CAINELLI & MOHRIAK, 1998).
Supersequência Marinha Restrita
É subdividida em nerítica, hemipelágica e profunda. A primeira das três abrange do Albiano
Inferior ao Médio e foi marcada por um ambiente de alta energia em que foram depositados
carbonatos de águas rasas na plataforma, cujos leitos se interligaram a leques deltaicos
siliciclásticos nas partes proximais à costa. Já as sequências seguintes abrangem o Albiano
Superior ao Turoniano e representa o alargamento da plataforma. Estas sequências mais jovens
são contemporâneas a um evento anóxico de amplitude global. São compostas de calcilutitos,
margas e turbiditos arenosos, depositados em condições profundas, de neríticas a batiais
(ESTEVES et al., 1987; GUARDADO & SPADINI, 1987 e GUARDADO et al., 1989).
A base da supersequência Marinha Restrita é a sequência nerítica carbonática, depositada do
Albiano inferior ao Médio. Formada de rochas carbonáticas de águas rasas, estas rochas têm sido
estudadas mais intensamente nas Bacias de Campos e Santos por serem reservatórios produtores
em muitos campos de petróleo.
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Podendo chegar a mais de 1.000 m de espessura (CAINELLI & MOHRIAK, 1998), esta sequência é
composta principalmente por calcarenitos e dolomitos, desenvolvidos em clima seco e de
pequenas profundidades, com batimetria inferior a 200 m, portanto, ambientes hipersalinos e de
fundo oxigenado (KOUSOUKOS, 1984 e AZEVEDO et al., 1987).
Depositadas entre o Albiano Superior e o Turoniano, as sequências hemipelágica e profunda
representam o fim dos carbonatos cretácicos de águas rasas na margem brasileira, culminando na
deposição de folhelhos pretos, ricos em matéria orgânica, relacionada a um evento anóxico
mundial ocorrido no Cenomaniano/Turoniano, alcançando de 100 a 600 m, com os maiores
valores nas regiões mais profundas. São formadas por calcilutitos intercalados com margas e
folhelhos. Arenitos turbidídicos distribuem-se ao longo dessas sequências, indicando a descida do
nível do mar, em relação ao nível mais alto que prevalecia anteriormente (CAINELLI & MOHRIAK,
1998). Estas condições ambientais predominantes permitiram somente o desenvolvimento de uma
biota de baixa diversidade.
A transição entre a sequência nerítica e hemipelágica durante o final do Albiano ficou registrada
em uma sequência de calciulitos por uma camada anomalamente rica em glauconita e fosforita,
indicando um aumento na profundidade da água, estimado em 50 m para toda a margem
continental brasileira (KOUTSOUKOS et al., 1991).
Uma discordância erosiva originada pelo início de um evento tectônico intraplaca marca o limite
superior da supersequência marinha restrita (PEREIRA, 1992 apud CAINELLI & MOHRIAK, 1998).
Supersequência Marinha Aberta
A supersequência marinha aberta marca a fase verdadeiramente oceânica de depósitos nas
bacias orientais brasileiras, caracterizada pela estabilidade ambiental relativa e uma maior
diversificação

biológica.

Segundo

KOUTSOUKOS

(1987)

e

AZEVEDO

et al.,

(1987),

a

paleobatimetria nesta época atingiu valores em torno de 1 000 a 2 000 m na plataforma atual.
Uma progradação da linha de costa se deu durante o Campaniano/ Mastrichtiano, devido ao
excesso de sedimentos provenientes da Serra do Mar, que não foi comportado pelo espaço
resultante da acomodação da Bacia de Santos (PEREIRA et al., 1986; PEREIRA & FEIJÓ, 1994).
Essa progradação atingiu centenas de quilômetros de sedimentos oxidados e depósitos
fluviodeltáicos das formações Santos/Juréia.
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O gradual resfriamento da crosta continental durante o terciário provocou crescente subsidência,
enquanto a área continental era renovada. Uma margem mista clástica carbonática foi
estabelecida, com arenitos da costa e da plataforma avançando cada vez mais em direção a
bacia, enquanto os carbonatos se restringiram ao longo da plataforma. Dependendo da
intensidade do fluxo de clásticos, um estilo mais progradante ou gradacional foi estabelecido,
com maior ou menor presença de carbonatos de bordo da plataforma.
Posteriormente, um evento transgressivo curto, mas de maior significado, ocorrido durante o
oligoceno, resultou na formação de uma fina seção condensada de calciulitos pelágicos e
fossilíferos de ocorrência regional, interrompendo este cenário. O Oligoceno mostrou uma
estabilidade singular após as reativações que se iniciaram durante o Cretáceo superior e que
ficaram inativos até a época do Eoceno. Este evento tectônico envolvendo falhas, magmatismo
do início do Terciário e formação de bacias tafrogênicas em terra, deu origem aos grabens de
Taubaté, Resende, Itaboraí e Barra de São João (MOHRIAK & BARROS. 1990).
Os vales e cânions sin-deposicionais, formados pelos movimentos halocinéticos, controlam os
arenitos turbidídicos mais antigos do Eoceno, restringindo estes e tornando-os mais espessos. Os
mais novos mostram maior extensão lateral devido ao preenchimento destas depressões,
resultando em maior espalhamento.
A carga sedimentar pode ser considerada a precursora do mecanismo primário de modificação
estrutural através da atividade tectônica do sal. A migração dos depocentros sedimentares
causada, principalmente, pela carga sedimentar, foi resultado dos movimentos do sal
subjacente, resultando na instabilidade de áreas inteiras de plataforma e talude, provocando a
transferência de enormes volumes de sedimento em direção às bacias, tais como fluxos de
massas de depósitos gravitacionais, principalmente arenitos.
A Figura II.3.1-39 e a Figura II.3.1-40 indicam as sequências litológicas que compõe a Bacia de
Santos, da base para o topo segundo PEREIRA & FEIJÓ (1994).
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Fonte: CPRM, 2005.

Figura II.3.1-39 - Carta estratigráfica resumida da Bacia de Santos.
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Fonte: Modificado de CAINELLI & CAMINATTI, 1994.

Figura II.3.1-40 - Seções geológicas esquemáticas da Bacia de Santos.

II.3.1.3.1.3 -

Fisiografia

As províncias fisiográficas na área do embaiamento norte da Bacia de Santos são a plataforma
continental, o talude continental e o platô de São Paulo. A estruturação das províncias
fisiográficas relaciona-se principalmente aos processos tectono-orogenéticos que deram origem
ao arcabouço de toda a área da margem continental e área adjacente (ZEMBRUSCKI, 1979). O
Anexo II.3.1-2 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP2003 apresenta as principais feições faciológicas e sedimentares da Bacia de Santos.
Segundo ASMUS & FERRARI (1978) apud MUEHE & CARVALHO (1993), a gênese e configuração
desse trecho da plataforma continental estariam relacionadas a um tectonismo atuante durante
o Terciário, no sudeste do continente sul-americano, que causou fraturamentos no embasamento
cristalino. WEISSEL (1990) apud MUEHE e CARVALHO (op. cit.), afirma que a configuração atual
da plataforma seria resultante de um modelamento erosivo pós-fase rifte, ocorrido ao longo de
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zonas de fraturamento preexistentes ao soerguimento continental, anterior à abertura da bacia
do oceano Atlântico sul.
A área descrita inclui-se no denominado embaiamento norte da Bacia de Santos o qual, grosso
modo, se estende entre os largos de cabo Frio e São Sebastião. Mais especificamente, a área
abordada abrange entre a baía de Guanabara e Bertioga, a sudoeste de Santos.
Plataforma Continental
A plataforma continental entre a baía de Guanabara e Bertioga, a sudoeste de Santos, mostra
dois sentidos de orientação. Entre a baía de Guanabara e Parati orienta-se no sentido LesteOeste e entre Parati e Bertioga Nordeste-Sudoeste. As isóbatas em ambos os casos têm
orientação coincidente com a linha de costa (Anexo II.3.1-2 - Mapa Geomorfológico e
Batimétrico da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2003).
Entre baía de Guanabara e Parati, as isóbatas são paralelas e próximas entre si, indicando uma
plataforma mais profunda (ALVES & PONZI, 1984). No trecho entre Parati e Bertioga, as isóbatas
afastam-se entre si, denotando uma plataforma mais suave e menos profunda.
A plataforma continental da Bacia de Santos atinge profundidades variáveis entre 80 e 160 m
(REMAC, 1979). De forma geral, esta plataforma apresenta uma superfície plana e de relevo
suavizado, tendo uma escarpa arenosa próxima a isóbata de 100 m, a qual a divide em dois
níveis: o superior e o inferior. O primeiro é mais inclinado e tem um relevo mais regular
enquanto o segundo se estende como um terraço horizontalizado e irregular até a quebra da
plataforma, passando suavemente para o talude continental. Ao longo plataforma continental
ocorrem afloramentos rochosos e arenitos de praia submersos atestam antigas posições da linha
de costa, em períodos de nível do mar mais baixos (ALVES & PONZI, op. cit.).
Entre a baía de Guanabara e Bertioga, a plataforma continental exibe feições morfológicas
como antigos canais e cânions, os quais podem estar total ou parcialmente soterrados. Os
paleocanais mostram profundidades entre 10 e 40 m e uma disposição transversal à plataforma.
Próximo à borda da plataforma continental, estende-se um paleocanal extenso, com disposição
paralela à linha de costa, alcançando cerca de 70 m de profundidade na sua porção central
(ALVES & PONZI, op. cit.). As feições de maior destaque nesse trecho são os canais de Ilha
Grande, de Búzios e os cânions da Guanabara, de Cabo Frio, do Rio de Janeiro e São Sebastião
(Anexo II.3.1-3 - Mapa Estrutural da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2001).
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Talude Continental
O talude continental entre a Baía de Guanabara e Bertioga mostra-se suavizado (0,70o-0,90o),
atingindo 160 km de largura e 2.200 m de profundidade (ALVES & PONZI, op. cit.), sendo que a
quebra da plataforma continental ocorre em torno de 140 m de profundidade. As isóbatas são
paralelas entre si e seguem a orientação da linha de costa. No talude continental ocorrem
paleocanais soterrados (com profundidades de até 200 m), uma área erosiva onde são
encontradas várias ravinas submarinas (restritas localmente e com um relevo máximo de 20 m),
antigas cicatrizes de deslizamentos e vales submarinos (vales do Rio de Janeiro). Estas
características indicam que o talude esteve associado a movimentos gravitacionais de massa
(ALVES & PONZI; 1984).
Na área de transição entre talude e o Platô de São Paulo a morfologia do fundo marinho inclui
um conjunto de depressões lineares paralelas e perpendiculares à quebra da plataforma. Tais
depressões lineares representam na superfície do fundo marinho expressões superficiais de
planos de falhas relacionados às muralhas de sal subsuperficiais. Nas porções menos profundas,
ocorrem diversos pockmarks, que podem atingir 350 m de largura, estando alinhados com os
planos de falhas, sugerindo possivelmente um caminho preferencial para a extrusão de fluidos.
Na porção mais profunda estão presentes um pequeno número de canais com larguras próximas a
2.500 m, sendo inativos e parcialmente preenchidos por sedimentos recentes (CALDER et al.,
2002) (Figura II.3.1-41).
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Fonte: Modificado de CALDER et al., 2002.

Figura II.3.1-41 – Mapeamento geomorfológico da Bacia de Santos.

Platô de São Paulo
O platô de São Paulo representa uma feição morfológica de destaque na margem continental
sudeste brasileira, sendo resultante de uma deformação da crosta e do manto superior, situada
diante à Bacia de Santos (GUIMARÃES et al.; 1982; KOWSMANN et al., 1982; GORINI & CARVALHO,
1984; MACEDO, 1990; ALVES et al. 1997). Mostra-se bastante amplo, situando-se entre a base do
talude continental, numa profundidade de 2.500 m, prolongando-se em direção a leste até a
profundidade de 3.500 m, terminando em uma escarpa íngreme. O platô é limitado pela Cadeia
Vitória-Trindade, ao norte, e pela dorsal de São Paulo, ao sul, sendo que a leste seu limite
coincide com o limite do sal Aptiano (GORINI & CARVALHO, op. cit.).
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O Platô de São Paulo pode ser dividido em duas porções: a norte e a sul. A porção norte
apresenta uma forma regular retangular, que segue os contornos do talude continental, tendo
uma área aproximada de 70.000 km². Nesta porção, as características relativas à feição de platô
marginal são pequenas, tendo larguras que variam entre 180 e 280 km e uma declividade entre
1:200 e 1:160 (ZEMBRUSCKI, 1979).
Na porção sul, o platô apresenta-se bem delineado, com forma irregular, ocupando uma área
aproximada de 212.350 km², sendo limitado pelo talude continental inferior a 2.000 m, a leste a
3.200 m e ao sul a 3.600 m de profundidade. A largura máxima desta porção é de 500 km,
possuindo declividades entre 1:400 e 1:600. Esta porção subdivide-se em duas superfícies, as
quais se encontram em níveis de profundidades diferentes, constituindo dois patamares, o
inferior e o superior. Estes patamares são divididos por uma escarpa pouco íngreme com
gradiente que varia entre 6o e 10o. O relevo desta porção se apresenta ondulado, intumescido e
fortemente influenciado pela movimentação de diápiros de sal (ZEMBRUSCKI, op. cit.; GORINI &
CARVALHO, 1984).
A leste, o platô é limitado pela faixa de ocorrência de estruturas salinas. O relevo é moderado,
apresentando declividade uniforme, sendo as feições morfológicas de maior expressão, os
cânions que o atravessam, que são: Cabo Frio e Guanabara (ZEMBRUSCKI, op. cit.).

II.3.1.3.1.4 -

Faciologia

Na Bacia de Santos, na área do embaiamento norte, especificamente entre a Baía de Guanabara
e a cidade de Bertioga, as fácies sedimentares superficiais presentes relacionam-se a dois
grandes domínios: as fácies terrígenas e as carbonáticas. As fácies terrígenas são constituídas por
cascalhos, areias, silte e argilas, com teores de CaCo3 inferiores a 50%, enquanto as fácies
carbonáticas possuem teores superiores a 50% (PROJETO REMAC, 1979). O Anexo II.3.1-4 - Mapa
Faciológico e Sedimentar da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2005 apresenta as principais
feições faciológicas e sedimentares da Bacia de Santos.
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Plataforma Continental
Na plataforma continental, ao largo da área compreendida entre o Rio de Janeiro até a cidade de
Peruibe, há o predomínio da fácies arenosa. Esta se estende pela porção interna até externa da
plataforma continental, atingindo a isóbata de 80 m (Anexo II.3.1-2 - Mapa Geomorfológico e
Batimétrico da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2003 e Anexo II.3.1-4 - Mapa Faciológico e
Sedimentar da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2005).
Segundo ALVES e PONZI (1984), estas fácies entre a baía de Guanabara e Ilhabela é constituída
por areias quartzosas subarcoseanas reliquiares, muito finas, com coloração acinzentada, grãos
subangulosos a subarredondados e bem polidos. Dada a ausên cia de estudos sedimentológicos
mais detalhados entre Ilhabela e Bertioga, supõe-se que tais características possam ser
extrapoladas para o largo deste setor da costa.
A fácies arenosa é recoberta por fácies lamosa. Elas são de idade holocênica, e se apresentam
como manchas isoladas ao longo da plataforma continental. Ao largo do setor da costa entre o
Rio de Janeiro até Parati, ocorre uma desta manchas a partir da isóbata de 60 m, com extensão
até a isóbata 140 m, próximo a quebra da plataforma. De acordo com ALVES e PONZI (op. cit.), a
fácies

é

constituída

por

argilominerais

do

tipo

caulinita,

montmonilonita

e

ilita,

predominantemente na fração silte, formando lamas sílticas e plásticas. A grande participação
de montmonilonita apontaria como provável área-fonte, a baía de Guanabara.
Destaca-se que a fácies lamosa apresenta, ao largo da baía de Guanabara, uma espessura de
cerca de 100 cm, reduzindo-se na direção da baía de Sepetiba para 50 cm e 8 cm defronte a
baía de Ilha Grande (ALVES & PONZI, op. cit.). Outra fácies lamosa é também observada a leste
de Ilhabela, possuindo as mesmas características da anterior, porém sendo restrita até a isóbata
de 60 m.
A fácies carbonática pode ser constituída por areias e/ou cascalhos de algas recifais, moluscos e
foraminíferos bentônicos, podendo ou não ocorrer associados. A fácies se distribui continuamente
desde o largo do Rio de Janeiro até ao largo Peruíbe pela plataforma média até a próximo a
profundidade de 200 m (Anexo II.3.1-4 - Mapa Faciológico e Sedimentar da Bacia de Santos 3436-02-EAS-MP-2005).
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Talude Continental
A área do Talude Continental entre o Rio de Janeiro e Peruíbe apresenta as fácies hemipelágicas,
a fácies turbidítica e a fácies de pertubada por diapirismo. A fácies hemipelágica é composta por
vasas calcárias e terrígenos finos e se estende a partir da isóbata de 400 m até 2.800 m. A fácies
turbidítica é constituída sedimentos provenientes de movimentos de massa gravitacionais de
áreas da plataforma continental e talude superior, ocorrendo entre as isóbata de 200 m e 500 m.
A fácies pertubada por diapirismo é formada por vasas que recobrem áreas onde diápiros salinos
afloram no fundo marinho, e que influenciando a deposição dos sedimentos, ou seja, estes
podem recobrir ou se distribuírem entre os afloramentos dos diápiros. Tal fácies abrange áreas
superiores a 1.500 m e 2.000 m.
Platô de São Paulo
Na área do Platô de São Paulo, já em áreas superiores a 2.000 m, as fácies sedimentares, em
parte, representam uma extensão daquelas que ocorrem no talude inferior. Assim, na Bacia de
Santos, predomina a fácies hemipelágica.

II.3.1.3.2 -

Bacia de Campos

A Bacia de Campos está situada na porção sudeste da costa brasileira se estendendo desde o Rio
de Janeiro até o Espírito Santo, situando-se entre os paralelos 21 e 23 Sul. É limitada, ao norte,
pelo o alto de Vitória, ao sul pelo alto de Cabo Frio e a oeste pelos terrenos quaternários e
terciários, se estendendo pelas porções marinha e continental, incluindo as áreas emersa e
marinha, abrangendo uma área de cerca de 100.000 km², sendo sua porção continental de
500 km² e o restante situada na porção marinha, se estendendo até a profundidade aproximada
de 3.400 m, no limite inferior do Platô de São Paulo (SCHALLER, 1973; MARROQUIM & LUCCHESI,
1984; CARMINATTI, 1987; DIAS et al., 1990 e RANGEL et al., 1994) (Figura II.3.1-42).
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Fonte: https://rotamarinha.wordpress.com/2012/09/26/a-petrobras-na-bacia-de-campos/.

Figura II.3.1-42 – Localização da Bacia de Campos.

II.3.1.3.2.1 -

Arcabouço Estrutural

Assim como já apresentado para a Bacia de Santos, no item II.3.1.3.1.1 - Arcabouço Estrutural
a Bacia de Campos teve sua evolução controlada pelos eventos da tectônica de placas, associada
a um rifteamento tardio e a uma posterior deriva continental entre a América do Sul e a África
(ASMUS, 1982 e FAINSTEIN, 2004).
A formação da Bacia de Campos se deu quando da separação do Gondwana no Neo-Jurássico,
através de esforços distensivos. A separação das placas africana e sul-americana iniciou-se com a
formação de um sistema de cordilheiras que atualmente formam o oceano Atlântico.
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A Bacia de Campos encontra-se relacionada exclusivamente aos estágios rifte, proto-oceânico e
marinho (RANGEL et al., 1996), os quais se associam, respectivamente, à tectônica diastrófica
(tectônica crustal), à tectônica adiastrófica e ao processo de sedimentação.
A tectônica crustal da fase rifte (Cretáceo Inferior) associada às modificações ocorridas no
substrato por reativação tectônica (Cretáceo Superior) foram responsáveis pelo estabelecimento
das falhas e, posteriormente, pela estruturação da tectônica adiastrófica. Estes eventos
contribuíram para o surgimento de vales em rifte ou afundamento (rift-valleys), com estruturas
orientadas, preferencialmente, na direção NE-SW, com tendência N-S ao longo da margem
continental leste.
Essas estruturas influenciam na orientação das áreas preferenciais de captação de turbiditos
(Albiano ao Recente) e no controle da migração e acumulação de grande volume de
hidrocarbonetos (CARMINATTI, 1987).
Feições do tipo horst, gráben e meio-gráben formam o sistema de vales em rifte, os quais são
limitados por falhas sintéticas e antitéticas, com rejeitos que variam até centenas de metros
(CARMINATTI & DIAS apud CARMINATTI, 1987). Na margem continental, são ocorrem
feições estruturais importantes, tais como as linhas de charneira e as estruturas transversais
(ASMUS, 1982).
Na porção central da Bacia de Campos, ocorre um sistema de falhas com direção E–W, o qual a
separa em duas regiões tectônicas semelhantes. CARMINATTI (op. cit.) sugere que esse sistema
de falhas surgiu na fase de rifteamento da crosta continental (Cretáceo Inferior), devido a
movimentos diferenciados entre as partes norte e sul da bacia, fato que aponta para um
conjunto de falhas de transferência, cujos deslocamentos preferenciais ocorreram na mesma
direção dos esforços distensionais (E–W).
A estruturação de blocos altos e baixos, responsáveis na orientação dos processos sedimentares e
geoquímicos que possibilitaram as acumulações de hidrocarbonetos na sua parte nordeste é outra
consequência do tectonismo da fase rifte. As condições estruturais do arcabouço dessa fase
foram importantes na definição das espessuras dos evaporitos, os quais foram repassados, por
meio

da

tectônica

adiastrófica

(halocinese),

às

camadas

sedimentares

sobrepostas,

posteriormente, ao embasamento (CARMINATTI, op. cit.).
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Na fase drifte, a evolução estrutural da bacia se relaciona à tectônica adiastrófica, que associada
à ocorrência de reativações tectônicas no embasamento, através de distensões tardias, é
responsável pelo início do processo halocinético, principalmente, na parte nordeste da bacia.
Durante o Albiano, ocorreu uma menor atividade tectônica, fazendo com que as formas das
estruturas rifte, halocinéticas (incipientes) e as almofadas salinas controlassem a organização
faciológica e a estruturação da sedimentação. No Cretáceo Superior, a desestabilização desse
sistema evaporítico foi responsável pelo desencadeamento do processo halocinético, o qual
gerou nova situação estrutural na bacia (DIAS et al., 1987)
Na Bacia de Campos, as estruturas salíferas ocorrem associadas a fairways de camadas de sal
profundas que atravessam a bacia. Dentre estas estruturas estão as diapiros, domos, almofadas e
cascos de tartaruga (FAINSTEIN, 2004).
Na Bacia de Campos, ocorreram ao menos eventos magmáticos: durante a fase rifte, entre 130 e
125 Ma, através de extrusão e recobrimento do assoalho da bacia por rochas basálticas
(Formação Cabiúnas); entre 82 e 3 Ma. (Coniaciano/Santoniano), juntamente com os primeiros
falhamentos associados à atividade halocinética; entre 60 e 50 Ma., quando ocorreram eventos
magmáticos responsáveis por intenso vulcanismo na região de Cabo Frio (Eoceno Inferior, 53 ± 2
Ma.), resultando em intrusões vulcânicas alcalinas na área emersa e rochas piroclásticas na área
submersa (RANGEL & BARROS, 1993; CARMINATTI, 1987; MACEDO et al., 1991).
O sentido preferencial de crescimento da bacia até o Oligoceno deu-se de E–SE e,
posteriormente, devido à atuação de esforços extensionais nessas direções. Entre o Terciário e o
Recente, a área se caracterizou por intensa halocinese, com a ocorrência de movimentos
verticais e horizontais de blocos. Na bacia, em geral, são registrados sistemas de falhas de
crescimento, blocos rochosos desprendidos e falhas lístricas (CARMINATTI, 1987).
Na Bacia de Campos, uma relação entre o arcabouço estrutural da porção submersa e o
embasamento pré-cambriano adjacente da porção emersa, indica um paralelismo entre as
direções estruturais, onde as falhas e os lineamentos seguem orientação preferencial NE–SW, e
por vezes N–S (DIAS et al., 1987). Ao sul da bacia, essas estruturas se prolongam em direção à
plataforma continental, sendo que, no baixo curso do rio Paraíba do Sul, elas são mascaradas
pelos sedimentos dos conjuntos de cordões litorâneos da baixada.
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O embasamento cristalino da Bacia de Campos apresenta uma litologia de gnaisses e migmatitos
associados à fácies anfibolito e granulito, possuindo idade pré-cambriana, fazendo parte da
Província Proterozóica da Ribeira. Basaltos da Formação Cabiúnas, depositados nos andares Rio
da Serra e Aratu inferior (Halteriviano), cobrem discordantemente esse embasamento préCambriano. Essa camada basáltica apresenta idades entre 130 a 120 Ma., atingindo cerca de
600 m de espessura (DIAS et al.,1987).
No Anexo II.3.1-5 é apresentado o Mapa Estrutural da Bacia de Campos - 3436-02-EAS-MP-2002.

II.3.1.3.2.2 -

Estratigrafia e Sedimentação

Na Bacia de Campos, com idade eocretácea (134 ± 4 M.a. e 122 ± 5 M.a.), a Formação Cabiúnas é
representada por derrames basálticos que cobrem o embasamento cristalino pré-cambriano e
formam o assoalho sotaposto a todo o preenchimento sedimentar. Essa formação é constituída
por basalto organizado em derrames e níveis de piroclásticos interestratificados com
conglomerados polimíticos (RANGEL et al., 1994) Figura II.3.1-43.

Fonte: http://www.anp.gov.br/

Figura II.3.1-43 – Seção geológica esquemática da Bacia de Campos.
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O Grupo Lagoa Feia, com idade barremiana/aptiana, é constituído por rochas de diversas
origens, contendo conglomerados polimíticos, arenito grosso conglomerático, arenito muito fino,
folhelho e siltito. Nessa unidade estão presentes as Formações Itabapoana, Atafona, Coqueiros,
Gargaú, Macabu e Retiro.
A Formação Itabapoana, com espessura máxima chega a 5.000 m nos principais depocentros
proximais, é constituída por conglomerados polimíticos e arenitos líticos de leques deltaicos
proximais (leques de borda), associados aos falhamentos de borda de blocos estruturais.
A Formação Atafona é representada por siltitos, arenitos e folhelhos lacustres, com intercalações
de delgadas camadas carbonáticas. Nesta sequência está presente o folhelho Buracica, um
pacote pelítico, de ambiente lacustre de águas doces.
A Formação Coqueiros é composta por coquinas e pelecípodes, cujas camadas variam entre 15 e
50 m de espessura.
A Formação Gargaú composta por rochas pelíticas, tais como folhelhos, siltitos e margas,
intercalados por arenitos e calcilutitos, gradando distalmente para os carbonatos da
Formação Macabu.
A Formação Macabu é composta por sedimentos carbonáticos (estromatólitos e laminitos e
microbiais) depositados em ambiente árido e raso.
A Formação Retiro é representada por uma suíte evaporítica, constituída predominantemente
por camadas de halita hialina e anidrita. Essas camadas são geralmente, remobilizadas, dando
origem a grandes domos salinos. Os ambientes deposicionais dessa formação são: leques aluviais,
sistemas fluviais lacustres e planície de sabkhas (RANGEL et al. 1994) (Figura II.3.1-44).
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Fonte: WINTER et al. (2007).

Figura II.3.1-44 – Carta estratigráfica da Bacia de Campos.
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O Grupo Macaé, de idade albiana e cenomaniana, é caracterizado pela presença de calcirruditos,
calcarenitos e calcilutitos. A sedimentação deste Grupo representa o início da incursão marinha
ocorrida na Bacia de Campos. Este é subdivido em cinco Formações litologicamente distintas: as
Formações Goitacás, Quissamã, Outeiro, Imbetiba e Namorado. Os ambientes deposicionais da
Formação Macaé são: leques aluviais, plataforma carbonática, talude e correntes de turbidez.
A Formação Quissamã é caracterizada na sua porção proximal por estratos de dolomitos que
apresentam um sistema poroso complexo. Mais adentro da Bacia, os corpos de dolomito passam a
ser mais delgados e restritos na seção basal da Formação Quissamã. Nesta seção, apenas em
subsuperfície, está presente o Membro Búzios, predominando dolomitos.
A Formação Outeiro é caracterizada por calcilutito, marga e folhelho, com camadas esporádicas
de arenitos turbidíticos.
A Formação Goitacás é composta por conglomerado polimítico, arenito mal-selecionado e
calcilutito.
A Formação Imbetiba é constituída por sedimentos pelíticos com ampla predominância de
margas, depositados no Andar Cenomaniano.
A Formação Namorado é composta por arenitos que ocorrem intercalados aos sedimentos
pelíticos da Formação Imbetiba.
O Grupo Campos, possui idade entre o Turoniano e o Maastrichtiano, sendo composto por
clásticos-carbonáticos. O Grupo é subdividido nas Formações Ubatuba, Carapebus, Emborê e
Barreiras.
A Formação Ubatuba, depositada até o Holoceno, é uma seção pelítica, relacionada a
paleoambiente de baixa energia. Esta unidade se é composta por

folhelho, argila, marga,

calcilutito e diamictito, e possui uma espessura de milhares de metros de pelitos. São observados
arenitos turbidíticos, denominados, coletivamente, de Formação Carapebus, em seu interior. Os
ambientes marinhos deposicionais do Grupo Campos são o abissal, batial e o nerítico.
A Formação Carapebus tem idade turoniana a holocênica. Essa formação é constituída por
arenito fino a conglomerático, em camadas intercaladas com os pelitos da Formação Ubatuba. O
processo de deposição estabelecido para essa unidade é o de correntes de turbidez em ambiente
de talude continental.
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A Formação Emborê possui idade entre o Maastrichtiano e o Holoceno e é composta por arenitos
e carbonatos impuros, sendo subdividida nos Membros: São Tomé, Siri e Grussaí. O primeiro é
constituído por clásticos, o segundo por calcarenito bioclástico e o terceiro por calcarenito
bioclástico e detrital.
A Formação Barreiras tem idade terciária e é composta por conglomerados polimíticos, arcóseos
de cores variadas, argilitos e folhelhos (PROJETO RADAMBRASIL, 1983). Essa formação possui
quatro grandes unidades: Unidade I, II, III e IV, as quais possuem idades que variam entre o
Paleoceno e o Mioceno Superior (RICI & BECKER, 1991) (Figura II.3.1-45).

Fonte: RICI & BECKER (1991).

Figura II.3.1-45 – Seção sísmica do baixo de São Tomé,
apresentando as quatro unidades da Formação Barreiras.

 Unidade I: de idade entre o Paleoceno e o Mesoeoceno, é basal e tem caráter progradacional.
Litologicamente, na porção proximal, apresenta, depósitos costeiros, na porção intermediária
depósitos marinhos rasos / talude progradantes e, na porção distal, depósitos de sedimentos
batiais argilosos com turbiditos intercalados.

 Unidade II: de idade até o Eo-Oligoceno, tem características agradacionais, sem discordâncias
internas, sendo que parte da unidade apresenta sedimentos progradantes com padrão em
clinoformas. Os paleoambientes dessa unidade seriam de progradação deltaica e talude.
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 Unidade III: de idade Eo-miocena, se apresenta progradacional, com a presença de cânions em
diversos níveis e de turbiditos relacionados aos limites internos na unidade. São verificados,
da porção proximal em direção a distal, sedimentos associados à plataforma, à progradação
de quebra de plataforma, ao talude e à bacia, que são intercalados com turbiditos. Em
direção a bacia, verifica-se a contribuição de sedimentos terrígenos continentais, o que
sugere a presença de um sistema flúvio-deltaico.

 Unidade IV: de idade Neo-miocena, é gradacional na plataforma e progradacional sigmoidal
além da plataforma. As maiores espessuras, de aproximadamente 2.000 m, estão na região de
talude, deslocando seu depocentro do baixo de São Tomé para áreas além da quebra da
plataforma. Os sedimentos finos encontrados encontram-se na área de talude. Ocorrem os
sistemas deltaicos progradacionais, associados a sedimentos pelíticos. Na parte central da
bacia, são observados cânions. O topo da unidade é intensamente truncado e cortado por
cânions.

II.3.1.3.2.3 -

Fisiografia

As principais características da Bacia de Campos são a presença da extensa planície deltaica do
Rio Paraíba do Sul e o alargamento da plataforma continental (MUEHE, 1998). Sua porção
marinha é dividida nas mesmas unidades fisiográficas da Bacia de Santos: plataforma continental,
talude continental e Platô de São Paulo (Figura II.3.1-46).

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

121/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Fonte: ALMEIDA & KOWSMANN, 2015.

Figura II.3.1-46 – Principais feições fisiográficas da Bacia de Campos.
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Plataforma Continental
A Plataforma Continental da Bacia de Campos apresenta largura máxima de 120 km em sua
porção sul, entre Cabo Frio e Macaé. Em direção ao norte, observa-se que a plataforma torna-se
mais estreita e rasa. Ao sul do Cabo de São Tomé, em direção à Macaé, a largura da plataforma,
atinge aproximadamente 90 km, com profundidade da quebra da plataforma a aproximadamente
80 m. Do cabo de São Tomé para o alto do Espírito Santo, a plataforma se estreita, atingindo
uma largura de cerca de 80 km, com sua quebra em 40 m de profundidade, ao largo do Rio
Paraíba do Sul (FRANÇA, 1979) (Anexo II.3.1-6 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico da Bacia
de Campos - 3436-02-EAS-MP-2004).
A plataforma apresenta um relevo regular e uniforme, com gradiente médio de 1:1000 e
declividades variando de 0 a 0,5 graus, com os maiores gradientes encontram-se nos vales incisos
na porção norte da área ao largo de Vitória. Existe uma convexidade das isóbatas, em relação à
linha de costa, sugere a existência de frentes de progradação sedimentar. A porção norte dessas
frentes progradacionais encontram-se próximas do delta do Rio Paraíba do Sul. Ao sul, a feição
de destaque é o banco submarino do Cabo de São Tomé (ZEMBRUSCKI, 1979; KOWSMANN, 2015).
Na plataforma continental as formas erosivas são poucas, apresentando alguns canais de curta
extensão, perpendiculares às isóbatas e que atravessam a plataforma interna e externa em
direção ao talude (ZEMBRUSCKI, op. cit.).
Nessa unidade fisiográfica, ao largo de Itapemirim e a SE do cabo de São Tomé, encontram-se
bancos de biohermas. Esses bancos estão distribuídos pela plataforma continental (interna,
média e externa). As biohermas são recifes coralinos fossilizados, originados em ambientes
marinhos rasos, e que apresentam estruturas rochosas mal estratificadas, em forma de lentes ou
montículos (SUGUIO, 1992).
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Talude Continental
O Talude Continental é a província fisiográfica da margem continental que apresenta os mais
elevados valores de declividade, que variam de 0° a 25°. Os valores de declividade mais comuns
variam de 0° a 5°, na região entre cânions, e de cerca de 10°, graus nas paredes desses.
O Talude Continental superior possui uma forma convexa sendo bastante estreito e íngreme
desde o limite norte da Bacia de Campos até ao largo do Cabo Frio. Do Rio Itabapoana, em
direção ao sul, há deposição sedimentar progradante, com algumas dezenas de quilômetros de
espessura, relacionada a uma deposição de sedimentos desde o Cretáceo Inferior. Nesse trecho,
o Talude Continental apresenta um perfil convexo, uma largura de moderada a ampla (máximo
de 60 km) e baixos gradientes de declividade (entre 50' e 2° e em áreas de escorregamentos 6°).
O talude inferior é mais amplo e irregular. Este possui forma convexa e ondulada,
apresentando uma condição gradacional até o sopé continental. Na base do talude, em torno de
2.000 m, são verificadas dunas subaquosas e megamarcas produzidas por correntes de fundo
(ZEMBRUSCKI, 1979).
O padrão das isóbatas do talude mostra que estas são paralelas entre si, não apresentando
irregularidades salientes do relevo. As irregularidades mais salientes estão relacionadas aos
vales, canais e áreas de escorregamento.
Nessa província, destacam-se, os cânions Almirante Câmara, Itapemirim, Cabo de São Tomé e
Paraíba do Sul, sendo que o cânion Itapemirim "nasce" na porção média e inferior do talude e se
dirige até o sopé continental (ZEMBRUSCKI, op. cit.). Esses cânions são as maiores feições
erosivas do talude e também as principais vias de transporte de sedimentos da plataforma para o
Platô de São Paulo (KOWSMANN, 2015).
Platô de São Paulo
O Platô de São Paulo representa uma redução do declive do talude continental em alguns trechos
da margem continental, onde essa redução de declive resulta em níveis menos inclinados e até
suborizontais do relevo submarino. Com largura de 120 a 250 km, do ponto de vista regional, é
plano, com declividade de 0° a 2°, cujas principais irregularidades são causadas pela halocinese.
O limite leste se dá com o sopé continental e o oeste, com o talude continental (KOWSMANN
et al., 1982; PALMA, 1984).
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Faciologia

A faciologia dos sedimentos superficiais da margem continental no trecho da Bacia de Campos
engloba dois grandes grupos: a sedimentação de plataforma continental e a de oceano profundo,
cujas idades variam do Holoceno até os dias atuais (REMAC, 1979).
Plataforma Continental
Na plataforma continental predominam as fácies holocênicas retrabalhadas. Essas fácies são
compostas por sedimentos de origem terrígena e carbonática. As fácies terrígenas predominam
na plataforma interna e são representadas por areias e lamas, principalmente areia, com teores
de CaCO3 inferiores a 50%. Na plataforma interna, predominam asfácies carbonáticas. O domínio
carbonático é ampliado até a plataforma interna a norte do Cabo de São Tomé (REMAC, 1979).
As areias foram retrabalhadas durante o Holoceno até os dias atuais, sendo constituídas por
areias fluviais ou areias de fonte não determinada. As primeiras predominam e cobrem uma
grande área da plataforma continental, principalmente ao largo dos rios que deságuam junto ao
litoral, se estendendo até a profundidade de 140 m. A origem desta sedimentação associa-se
principalmente à grande influência do rio Paraíba do Sul e, secundariamente, aos rios
Itabapoana, Macaé e São João. A oeste do cabo Frio, até a profundidade de 80 m, ocorrem fácies
arenosas de área-fonte não determinada (REVIZEE, 2004).
Outras fácies também podem ser encontradas na Plataforma Continental da Bacia de Campos,
tais como: fácies carbonáticas que são representadas por assembléias de areias e/ou cascalhos
de briozoários recifais, de algas recifais, moluscos e moluscos e briozoários recifais retrabalhados
do Holoceno ao Moderno; fácies de areias e/ou cascalhos de algas recifais que se estende da
altura do rio Itabapoana até o cabo Frio em profundidades superiores a 60 m, estando associada
a plataforma continental externa; fácies de areias e/ou cascalhos de moluscos que está presente
somente a SE do cabo de São Tomé, entre as isóbatas de 40 e 80 m; fácies de areias e/ou
cascalhos de moluscos e briozoários recifais que ocorrem a SE do cabo de São Tomé a entre as
isóbatas de 40 e 100 m e fácies de areia de foraminíferos bentônicos que se localizam a SE do
cabo Frio, distribuindo-se entre as profundidades de 60 m até a quebra da plataforma (REVIZEE,
op. cit.).
O Anexo II.3.1-7 apresenta o Mapa Faciológico e Sedimentar da Bacia de Campos - 3436-02EAS-MP-2006.
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Talude Continental
No Talude Continental, predomina uma fácies de sedimentos mascarada por afloramentos
rochosos, ao longo de toda esta área, entre as profundidades de 400 a 2.000 m, sendo
substituída, no limite sul da bacia, pela fácies de desmoronamento e deslizamento.
Fácies de lamas e lamas siltosas, compreenderam 77% dos testemunhos, coletados entre 110 e
2.000 m na área do talude da Bacia de Campos. Essas lamas têm origem pelágica e hemipelágica
e apresentariam condições de ambiente de redox (oxiredução), sendo ricas em carbonatos (4 e
50%). Também foi detectada a presença de sulfitos nas lamas, resultante da redução da matéria
orgânica (CADDAH et al., 1994).

II.3.1.4 -

Qualidade da Água

Para caracterizar a Qualidade da Água na área de estudo, foram utilizados dados oriundos de
projetos desenvolvidos pela PETROBRAS nas regiões offshore das bacias de Santos e Campos:

 Relatório de Caracterização da Bacia de Santos (MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002);
 Relatório de Caracterização Ambiental dos Blocos BM-S-8, BM-S-9, BM-S-10, BM-S-11 e BM-S-21
(PETROBRAS/HABTEC, 2003);

 Caracterização Ambiental (Baseline) dos Blocos C-M-466, C-M-499, C-M-592, C-M-620 e C-M621 (OGX/PIR2, 2009);

 Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Produção de Marlim Sul – Plataforma
P-40 (PETROBRAS/HABTEC. 2002)

 Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção de Petróleo na Bacia de Campos
(PETROBRAS/CENPES, 2001a);

 Diagnóstico ambiental oceânico e costeiro das regiões sul e sudeste do Brasil
(FUNDESPA/IOUSP/PETROBRAS, 1994); e

 Monitoramento Ambiental das Plataformas de Produção da Unidade de Negócio de Exploração
e Produção do Rio de Janeiro (UNRIO) na Bacia de Campos - Plataforma P 40 (PETROBRAS/AS,
2007).
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II.3.1.4.1 -

Bacia de Santos

II.3.1.4.1.1 -

Oxigênio Dissolvido (OD)

Vários fatores de caráter físico e biológico influenciam a concentração de Oxigênio Dissolvido na
coluna d’água. Desta forma, as concentrações de Oxigênio Dissolvido não são suficientes para
caracterizar um ambiente (NIENCHESKI et al., 1999). Variações dessas concentrações na água
podem ser atribuídos a processos bioquímicos e físicos, tais como: variação da pressão
atmosférica, aquecimento ou resfriamento na água, velocidade do vento, ondas, mistura de
massas d’água, intempéries, precipitação pluviométrica e balanço dos processos biológicos de
produção de oxigênio (fotossíntese) e de consumo por organismos pelágicos (HAYWARD &
MANTYLA, 1990 e AIDAR et al., 1993).
A Figura II.3.1-47 apresenta os valores de oxigênio dissolvido obtidos pelo estudo
MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) para a Bacia de Santos, nas profundidades de 10 m, em meia
água e fundo (até 200 m).
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-47 – Variação espacial do oxigênio dissolvido na água (mg/L)
na Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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De acordo com os resultados de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) as concentrações de Oxigênio
Dissolvido na Bacia de Santos, não indicam tendência horizontal bem definida, em nenhuma das
profundidades amostradas. No entanto, de um modo geral, os valores mais elevados foram
encontrados na Plataforma Continental, em frente ao Estado do Rio de Janeiro
As concentrações de oxigênio dissolvido apresentadas na Figura II.3.1-47 variam entre 5,8 e
8,4 mg/L. O valores observado são mais elevados em meia água, nas proximidades da termoclina,
com resultados entre 7,4 e 8,2 mg/L. As concentrações nas superfície e fundo são similares,
variando desde 5,8 a 7,4 mg/L.
A Figura II.3.1-48 apresenta os resultados de oxigênio dissolvido na água, obtidos por
PETROBRAS/HABTEC (2003), para a Bacia de Santos.

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-48 – Variação vertical de oxigênio
dissolvido na água (mg/L) na Bacia de Santos.
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A Figura II.3.1-48 apresenta valores variando entre 6,05 e 6,86 mg/L na camada mãos superficial
da água, concordando com os dados obtidos no estudo de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) para a
mesma profundidade. Estes valores indicam pouca variação ao longo da coluna de água, desta
vez, discordando dos dados obtido por MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), o qual obteve dados
com maiores valores na região da termoclina.

II.3.1.4.1.2 -

Potencial Hidrogeniônico (pH)

O pH da água da água marinha varia em torno de 8,2, ou seja, levemente básico. Este valor se dá
devido à presença dos íons HCO3 e CO3 2-, e também a existência de CO2 na água. Os valores de
pH podem sofrer alterações devido à variação das concentrações de CO2, influenciada pelas
atividades de respiração, fotossíntese e trocas entre a atmosfera e o oceano, ou pelas variações
de CO3 2-, promovidas pelas precipitações pluviométricas (AMINOT & CHAUSSEPIED,1983).
A variação espacial de pH obtida a partir dos dados de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) é
apresentada na Figura II.3.1-49.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-49 – Variação espacial do pH na Bacia
de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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A partir da Figura II.3.1-49, é possível observar variação espacial pouco significativas nos valores
de pH, variando entre 6,9 e 8,4. Essa variação está dentro da faixa considerada aceitável para as
águas salinas da classe 1 - águas destinadas a recreação de contato primário, à proteção de
comunidades aquáticas e à aquicultura e à atividade de pesca, a qual preconiza valores
aceitáveis entre 6,5 e 8,6 (CONAMA 357/2005).
A maioria das amostragens na Bacia de Santos foi realizada no final do verão e durante o outono.
A sazonalidade influencia o pH da água do mar, alterando as trocas entre o oceano e a
atmosfera, a taxa de fotossíntese, a respiração e a pluviosidade. No outono, os valores de pH na
região sul-sudeste apresentam maiores valores em superfície e menores variações no fundo,
conforme descrito por NIENCHESKI et al. (1999).
Na Figura II.3.1-50 são apresentados os valores para os primeiros 200 m de profundidade,
segundo PETROBRAS/HABTEC (2003). Verifica-se que, em superfície, o pH variou entre 7,58 e
7,85, não havendo significativa alteração até a profundidade de 200 m.

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-50 – Variação vertical de pH na Bacia de Santos.
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Carbono Orgânico Total (COT)

O Carbono Orgânico Total (COT) é a soma entre os parâmetros de Carbono Orgânico Dissolvido e
Carbono Orgânico Particulado. Esse pode ser classificado como um dos elementos mais
importantes para a produtividade primária nos oceanos (ZERI et al., 2009). Entre as suas formas
presentes no meio, uma das mais importantes é o dióxido de carbono, o qual é primordial para a
fotossíntese (EPPLEY & PETERSON, 1979). Em áreas mais costeiras, mais próximas ao aporte
continental, as altas concentrações de nutrientes e a produtividade primária exportam carbono
para áreas mais profundas (HANSELL & PELTZER, 1998). Já em áreas oceânicas e oligotróficas, as
concentrações de COT são normalmente baixas, devido à distância para descargas continentais.
Nas áreas oceânicas, o carbono presente em superfície acaba sendo reciclado ao longo da coluna
d’água mais superficial (HANSELL E PELTZER, op. cit. e MACHADO et al., 1998).
A variação espacial, em superfície, meia água e fundo, para o carbono orgânico total (COT) na
Bacia de Santos, proveniente dos dados de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), é apresentada na
Figura II.3.1-51.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-51 – Variação espacial do COT (mg/L)
na Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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Segundo MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), os valores de COT para a Bacia de Santos
apresentaram-se abaixo do limite de detecção do método (<0,5 mg/L), representando 1% até um
máximo de 33.5%, sendo que os maiores valores encontrados ao sul do Campo de Merluza, em
meia água (região da termoclina).
As variações verticais do COT, provenientes dos resultados de PETROBRAS/HABTEC (2003), são
apresentados na Figura II.3.1-52. Os valores encontrados no projeto indicam concentrações
entre 0,5 e 1 mg/L em todas as estações e profundidades amostradas. Assim como no estudo de
MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), as maiores concentrações e variações foram observadas
próximo à região da termoclina.

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-52 – Variação vertical de COT (mg/L) na Bacia de Santos.
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Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP)

Os hidrocarbonetos presentes no ambiente marinho possuem origem natural, nas exudações
naturais de petróleo de rochas fontes, ou antropogênica, pela drenagem urbana, esgoto,
efluentes industriais, atividades de produção, transporte e consumo de óleo (NRC, 2002;
VENTURINI & TOMMASI, 2004).
A poluição crônica por hidrocarbonetos no meio marinho pode causar impactos significativos ao
meio e aos organismos marinhos (VENTURINI & TOMMASI, op. cit.). Diversos estudos já foram
realizados globalmente para a determinação dos impactos da exposição de diversos grupos
biológicos e ecossistemas aos hidrocarbonetos (SANBORN, 1977; JOHANSSON, et al., 1980;
TOPPING et al., 1995; IKÄVALKO et al., 2004;VARELA et al.,2006).
A variação espacial em superfície, meia água e fundo (até 200 m), da concentração de
HTP, proveniente de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) para a Bacia de Santos, é apresentada na
Figura II.3.1-53.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-53 – Variação espacial do HTP (μg/L) na
Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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Os dados produzidos por MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) para a Bacia de Santos indicaram, de
forma geral, baixas concentrações de HTP nessa bacia. A concentração máxima de HTP
registrada em superfície foi de 2.706 μg/L, com média de 64 μg/L.
Em superfície, maiores concentrações foram observadas nas proximidades do talude, na região
ao largo do estado do Rio de Janeiro e na mesma radial, contudo em oceano profundo. Estes
valores máximos são próximos a 2.000 μg/L. Em meia água, as maiores concentrações (máxima
de 2.959 μg/L) são encontrados no pontos ao largo da Baía de Guanabara/RJ, na área do talude e
do oceano profundo, provavelmente devido ao aporte das águas da baia. As demais áreas
apresentaram valores próximos a zero. A 200 m de profundidade, as maiores concentrações
(máxima de 2.836 μg/L) são encontradas na região de plataforma continental no talude ao largo
da Baía de Guanabara.
Não foram detectadas concentrações de hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) na área
ultraprofunda da Bacia de Santos, durante a Campanha de Caracterização Ambiental dos Blocos
BM-S-8, BM-S-9, BM-S-10, BM-S-11, e BM-S-21 por PETROBRAS/HABTEC (2003).

II.3.1.4.1.5 -

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA)

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) têm sua origem nas fontes antropogênicas,
como a combustão de combustíveis fósseis e do descarte de óleo e seus derivados no ambiente e
em menor escala, nos processos naturais, como queimadas de florestas e agricultura (LAWS,
2000; VENTURINI & TOMMASI, 2004). Estes hidrocarbonetos são os que apresentam uma das
maiores solubilidades. Desta forma, uma vez no meio marinho, apresentam-se disponíveis à
biota, podendo impactar os ambientes e os organismos marinho pois apresentam alta toxicidade
a esse seres, devido à suas propriedades carcinogênicas e mutagênicas (PATIN, 1999; NRC, 2002;
KINGSTON 2002; EVERS, 2004).
A Figura II.3.1-54 mostra a variação espacial da concentração de HPA nas camadas de superfície,
meia água e fundo (até 200 m) na Bacia de Santos, proveniente dos dados de
MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002).
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-54 – Variação espacial do HPA (μg/L) na
Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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Assim como o observado para os HTP, as concentrações observadas de HPA também foram
baixas. Como esperado, nas amostras de superfície, as maiores concentrações foram observadas
próximo à costa, onde a influência antrópica é maior (máxima de 21,30 μg/L). Em superfície
concentrações semelhantes foram encontradas também na porção norte da Bacia de Santos. Em
meia água, o valor máximo (14 μg/L) foi encontrado em área profunda ao largo da Cidade de
Santos. Na camada de fundo, até 200 m de profundidade, a maior concentração observada (15
μg/L) foi em região de oceano profundo, na porção Norte da Bacia de Santos.
Analisando de uma forma mais ampla os três estratos de profundidade (superfície, meia água e
fundo), fica evidente que a área com maior concentração está situada na região ao norte da
Bacia de Santos.
Assim como para os HTP, não foram detectadas concentrações de HPA na área ultraprofunda da
Bacia de Santos, durante a de PETROBRAS/HABTEC (2003).

II.3.1.4.1.6 -

E – Nutrientes (Amônia, Nitrito, Nitrato e Fosfato)

Nas regiões oceânica e costeira, a distribuição dos nutrientes, depende dos processos
biogeoquímicos, como a produção primária marinha, a respiração e a oxidação de matéria
orgânica, e físicos, renovação das massas d’água, a turbulência e mistura (LIBES, 1992; VALIELA,
1996; GARCIA et al., 2006).
Os principais nutrientes presentes na água nos oceanos são as formas dissolvidas reativas de
nitrogênio (amônia, nitrito, nitrato, fosfato e silicato) (CAMARGO & ALONSO, 2006; GARCIA
et al., 2006). Em geral, em um ambiente oceânico não impactado, a distribuição vertical das
concentrações dos nutrientes apresenta maiores concentrações com o aumento da profundidade
(PARSONS et al., 1984). As menores concentrações superficiais e subsuperficiais devem-se por
estas camadas estarem da zona fótica, onde os nutrientes são amplamente e rapidamente
incorporados na cadeia trófica pelo fitoplâncton (BUSKEY, 2008). As maiores concentrações nas
águas profundas devem-se à remineralização da matéria orgânica, aos excrementos depositados
e a eventual ressuspensão de sedimento. Porém, maiores concentrações podem ocorrer em
superfície ou subsuperfície devido ao afloramento/soerguimento de massas d’águas mais
profundas e ricas em nutrientes, promovido pelo fenômeno da ressurgência.
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Elevadas concentrações de nutrientes, combinadas como íons inorgânicos de nitrogênio, fósforo e
carbono, podem provocar o desenvolvimento e a manutenção de produtores primários (algas),
favorecendo eutrofização do ambiente (EPPLEY & PETERSON, 1979; CAMARGO & ALONSO,2006).
A proliferação de microalgas pode afetar os organismos por: obstrução das áreas de troca gasosa
por efeito mecânico; produção de toxinas relacionadas a metabólitos secundários de alguns
grupos, como no caso de espécies de cianobactérias capazes de produzir neurotoxinas; e
depleção do oxigênio dissolvido na coluna d’água, pelo aumento do fluxo de carbono orgânico
(CO), tanto particulado quanto dissolvido, e, consequentemente, maior acumulação de CO
(THIBODEAU et al., 2006).
A) Amônia
O nitrogênio amoniacal é uma forma reduzida, e em sistemas aeróbicos tende a se oxidar a
nitrito e em seguida a nitrato, através do ciclo do Nitrogênio, principalmente nas camadas
mais superficiais (LIBES, 1992). As maiores concentrações são esperadas nas camadas mais
profundas, indicando processo de degradação da matéria orgânica e da excreção de
organismos marinhos. Esses favorecem uma maior concentração dessa forma nitrogenada em
regiões mais costeiras, devido à proximidade com aportes continentais, tais como rios e
poluentes oriundos do descarte de esgotos (ISLAM & TANAKA, 2004).
A Figura II.3.1-55 apresenta as variações espaciais (superfície, meia água e fundo, até 200 m)
da concentração de amônia apresentada no relatório de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002).

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

141/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-55 – Variação espacial da Amônia (mg/L) na Bacia
de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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Os valores encontrados por MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) tiveram máximo de 0,060 mg/L e
mínimo de 0,003 mg/L. As concentrações mais elevadas foram encontradas na camada mais
profunda (até 200 m), em pontos mais próximos ao continente, caracterizando a influência do
aporte continental.
A partir dos dados de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), não ficou evidenciado um gradiente da
distribuição espacial da Amônia nas águas da Bacia de Santos.
A Figura II.3.1-56, apresenta a variação vertical das concentrações de amônia apresentadas no
estudo de PETROBRAS/HABTEC (2003), na Bacia de Santos.

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-56 – Variação vertical da Amônia (μmol/L)) na Bacia de Santos.
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Assim como para MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), os dados da PETROBRAS/HABTEC (2003) não
evidenciam um gradiente

da distribuição espacial da concentração de amônia. Em

PETROBRAS/HABTEC (2003), as concentrações encontradas variaram de <0,01 a 5,05 μmol/L (<0,
001x10-3 mg/L a 0,086x10-3 mg/L) e observa-se aumento da concentração deste nutriente junto
ao fundo, provavelmente relacionada a eventuais ressuspensões dos sedimentos.
B) Nitrito
O Nitrito é uma forma intermediária entre a amônia e o nitrato no ciclo do Nitrogênio. Em
ambientes aeróbicos, este nutriente tende a se oxidar gerando nitrato (CAMARGO & ALONSO,
2006). No oceano, as concentrações de nitrito geralmente são muito baixas, havendo um
pequeno aumento nas áreas mais próximas à costa, devido ao aporte continental (AMINOT &
CHAUSSEPIED, 1983).
Os resultados obtidos na Caracterização da Bacia de Santos por MMA/PETROBRAS/AS/PEG
(2002) mostram-se coerentes com o exposto no parágrafo anterior, uma vez que foram
encontradas concentrações ínfimas desse nutriente na Bacia de Santos, variando de
0,002 mg/L a 0,07 mg/L, conforme apresentado na Figura II.3.1-57.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-57 – Variação espacial do Nitrito (mg/L)
na Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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No estudo PETROBRAS/HABTEC (2003), os valores médios de Nitrito, assim como para
MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), também foram ínfimos, entre 0,01 e 2,09 μmol/L (0,0046 mg/L
a 0,92 mg/L). As estações apresentaram, em sua maioria (70%), padrão de estratificação similar,
com valores muito baixos nas camadas superficiais, um máximo 900 m de profundidade e redução
da concentração próximo ao fundo. A alta concentração do Nitrito a 900 m pode ser explicada
pela presença da Água Intermediária Antártica (profundidade do núcleo da AIA), indicando
enriquecimento dessa massa d’água. Os valores na camada de fundo se dispuseram de forma
intermediária entre os valores de superfície e meia água (Figura II.3.1-58).

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-58 – Variação vertical da Nitrito (μmol/L) na Bacia de Santos.
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C) Nitrato
O nitrato é o produto final de oxidação dos compostos nitrogenados na água do mar e é
considerada a forma de oxidação mais estável na presença de oxigênio (GRASSHOFF et al.,
1983). Em águas oceânicas, geralmente exibe maior concentração do que a Amônia, o que é
resultado da oxidação desta a Nitrito, composto intermediário da redução microbiana do
Nitrato ou da oxidação da amônia. Em região oceânica, as concentrações de nitrato raramente
excedem 5 μmol/L (0,31x10-3 mg/L), principalmente em águas superficiais, onde são
esperados as menores concentrações desse nutriente. A ocorrência simultânea dessas três
formas nitrogenadas (Amônia, Nitrito e Nitrato) indica alta produtividade primária, muitas
vezes associada ao fenômeno da ressurgência ou ao aporte e mistura de águas poluídas
(GRASSHOFF op.cit.).
Os resultados de MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) para a Bacia de Santos apresentam valores
de Nitrato variando de 0,066 mg/L a 0,835 mg/L (Figura II.3.1-59). As maiores concentrações
foram observadas nas camadas mais profundas (até 200 m de profundidade), junto à costa e
também no Sul da Bacia de Santos, enquanto que em meia água as maiores concentrações
foram obtidas sobre a Plataforma Continental, entre Santos e São Sebastião-SP. Em superfície,
as concentrações mais elevadas encontram-se em regiões mais próximas à costa,
principalmente na região do Estado de São Paulo, podendo estar relacionadas com o aporte de
águas continentais ricas em nitratos ou eutrofização pelo despejo de esgotos.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-59 – Variação espacial do Nitrato (mg/L)
na Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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A Figura II.3.1-60 mostra a distribuição vertical das concentrações de nitrato ao longo de cada
isóbata, adquiridas no estudo realizado pela PETROBRAS/HABTEC (2003) para a Bacia de Santos.
Segundo os dados, os valores de nitrato variam entre <0,01 e 6,36 μmol/L (<0, 001x10-3 mg/L a
0,394x10-3 mg/L). Na maioria das estações (55%) observa-se um pico de nitrato na profundidade do
núcleo da AIA (aproximadamente 900 m). De forma geral, a distribuição do nitrato apresenta
maiores concentrações nas camadas mais profundas, como a distribuição típica da maioria dos
nutrientes, conforme já apresentado no item II.3.1.4.1.6 - E – Nutrientes (Amônia, Nitrito,
Nitrato e Fosfato).

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-60 – Variação vertical da Nitrato (μmol/L) na Bacia de Santos.
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D) Fosfato
O Fosfato é um nutriente cujas principais fontes são de origem continental, devido ao
intemperismo de rochas e solos (VALIELA, 1996). Em águas superficiais oceânicas, sua rápida
absorção pelos produtores primários quase sempre resulta em baixas concentrações desse íon.
Esse nutriente é tido como limitante para a produtividade primária em de rios, lagos e no
oceano, devido a sua baixa concentração dissolvida na coluna d’água visto que, em ambientes
aquáticos continentais, tende a sedimentar como material particulado e ficar retido nos
estuários (VALIEIA, op. cit.).
Os

dados

do

Projeto

de

Caracterização

da

Bacia

de

Santos,

executado

por

MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), apresentam concentrações de Fosfato relativamente baixas,
variando de não detectado a 0,165 mg/L, apresentando geralmente valores em torno de
0,02 mg/L (Figura II.3.1-61). Foi observada homogeneidade horizontal naas concentrações de
Fosfato, destacando-se região próxima ao talude continental na porção Sul da Bacia de Santos
que, em todas as profundidades amostradas, apresentou maiores valores que as regiões
adjacentes. Principalmente em meia água e fundo (até 200 m), a região de plataforma
continental tem, em média, valores superiores aos observados nas áreas com maior
profundidade.
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Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-61 – Variação espacial do Fosfato (mg/L) na
Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).

Coordenador:
II.3.1 – Meio Físico

151/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

No estudo de PETROBRAS/HABTEC (2003), as concentrações de fosfato variaram entre 0,07 e
4,31 μmol/L.(<0,001x10-3 mg/L a 0,409x10-3 mg/L. A distribuição vertical das concentrações
médias de fosfato ao longo das isóbatas amostradas está ilustrada na Figura II.3.1-62.

Fonte: PETROBRAS/HABTEC, 2003.

Figura II.3.1-62 – Variação vertical da
Fosfato (μmol/L) na Bacia de Santos.

De forma geral, as maiores concentrações de Fosfato foram encontradas nas camadas mais
profundas, na região do núcleo da AIA (aproximadamente 900 m), em 90% das estações. A
tendência no aumento dos teores desse nutriente inorgânico nessa profundidade pode estar
associada com os processos respiratórios na própria coluna de água, indicando aumento devido
à liberação desse nutriente através da degradação da matéria orgânica (LIBES, 1992).
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Na camada superficial, observa-se menores concentrações, provavelmente devido a esta se
posicionar na camada fótica, o que indica o consumo ou rápida modificação do Fosfato dentro
de seu ciclo no ambiente marinho, devido a atividade de microorganismos fotossintéticos e
bactérias (EPPLEY & PETERSON, 1979).

II.3.1.4.1.7 -

H – Sulfeto

O Sulfeto é o produto das reações de degradação da matéria orgânica em ambientes com baixas
concentrações de oxigênio dissolvido, sendo proveniente das reações de redução do íon Sulfato
(componente de maior concentração na água do mar) (BRUCHERT et al., 2003). Em ambientes
aquáticos, o Sulfeto apresenta equilíbrio com o ácido sulfídrico (H2S), o qual pode ser tóxico aos
organismos marinhos (RIPLEY & FORAN, 2007).
No estudo realizado pela PETROBRAS/HABTEC (2003) as concentrações de sulfetos variaram entre
<0,01 e 0,93 μmol/L, as concentrações mais altas foram encontradas a cerca de 900 m de
profundidade, no núcleo da AIA. Essas altas concentrações são características de massas d’água
profundas, ricas em nutrientes e pobres em oxigênio, devido à predominância de reações
anaeróbicas de degradação da matéria orgânica.

II.3.1.4.1.8 -

Clorofila - a

A Clorofila a é utilizada como um fator indicador da biomassa fitoplanctônica (JEFFREY &
MANTOURA, 1997). É o pigmento fotossintetizante primário deste grupo de produtores primários
dos oceanos, portanto, sua medida pode ser convertida em valores de produção e produtividade
primária (O'REILLY et al., 1998).
Segundo dados do MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002), as concentrações de Clorofila a na Bacia de
Santos variam de 0,0403 a 6,308 μg/L a 10 m de profundidade, de 0,0157 a 4,1543 μg/L na
termoclina e de 0,0026 a 6,0472 μg/L próximo ao fundo, ou à profundidade de 200 m nas
estações profundas (Figura II.3.1-63). A região mostrou-se bastante homogênea, raramente
atingindo concentrações superiores a 5 μg/L.
Em superfície e meia água, os maiores valores observados foram sobre a Plataforma Continental,
nas proximidades do continente, e na porção Norte da Bacia de Santos. Na camada de fundo
(atingindo no máximo 200 m), foi também na plataforma continental onde os maiores valores
foram encontrados, sendo que as porções Sul e Norte da Bacia de Santos tiveram valores
superiores aos da porção central. Esses resultados indicam indicaram águas oligotróficas, isto é,
pobres em biomassa fitoplanctônica, cconcordando com os dados de MACHADO et al., (1998).
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No estudo produzido por PETROBRAS/HABTEC, 2003, para águas ultraprofundas da Bacia de
Santos, as concentrações de Clorofila a variaram de <0,01 a 3,13 μg/L.

Fonte: MMA/PETROBRAS/AS/PEG, 2002.

Figura II.3.1-63 – Variação espacial da Clorofila - a (μg/L)
na Bacia de Santos. A - 10 m, B - meia água e C - fundo (até 200 m).
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Bacia de Campos

A caracterização dos elementos químicos aqui abordados já foi apresentada no item II.3.1.4.1 - .
Desta forma, para a Bacia de Campos, não será feita novamente a caracterização dos elementos,
sendo abordadas apenas suas distribuições na bacia.

II.3.1.4.2.1 -

Oxigênio Dissolvido (OD)

De uma forma geral, segundo os estudos existentes, a maior parte dos valores de oxigênio
dissolvido na Bacia de Campos oscila entre 3,0 e 6,0 mL/L (FUNDESPA/IOUSP/PETROBRAS, 1994;
PETROBRAS, 2001a, b, c; PARANHOS, 2002a, b, c). Não existe nenhum padrão espacial ou
temporal claramente identificados para o oxigênio na Bacia de Campos e os dados observados nas
regiões costeiras são semelhantes aos que apresentam os locais mais afastados da costa (regiões
de maior profundidade).
Segundo a compilação de diversos dados feita por NIENCHESKI et al. (1999), as concentrações de
Oxigênio dissolvido na Bacia de Campos estão dentro da faixa de variação esperada para esse
ambiente (1,00 a 7,00 mL/L), mostrando que há homogeneidade e boa oxigenação, com médias
relatadas para o percentual de saturação estão na faixa de 85 – 95%.
Verticalmente, estudos indicam que as camadas superficiais um pouco mais oxigenadas, e
normalmente isto é atribuído à atividade biológica (i.e., produtividade primária) e à interação
entre a atmosfera e a superfície marinha (FUNDESPA/IOUSP/PETROBRAS, 1994; PETROBRAS,
2001a, b, c; PARANHOS, 2001; PARANHOS, 2002a, b, c).

II.3.1.4.2.2 -

Potencial Hidrogeniônico (pH)

Devido ao forte tamponamento da água do mar, os valores de pH não possuem significativas
variações no meio ambiente oceânico. Os menores valores obtidos por PETROBRAS, 1994;
PETROBRAS, 2001a, b, c; PARANHOS, 2001 e PARANHOS, 2002a, b, c foram na faixa de 7,70,
enquanto os maiores estiveram um pouco acima de 8,25, não encontrando também nenhum tipo
de padrão espacial.
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Carbono Orgânico Total (COT)

Segundo CUPELO (2000), dados coletados no Programa REVIZEE – Central III demonstraram que as
concentrações de COD na região oceânica brasileira, entre o Cabo de São Tomé (RJ) e a Baía de
Todos os Santos, variam de 0,37 mg/L a 2,50 mg/L.
No Estudo de Caracterização da Área de Influência dos Dutos PDET/AMEG as concentrações do
COT foram relativamente médias e homogêneas em superfície (entre 1,20 mg/L e 1,70 mg/L),
com gradiente decrescente em direção ao fundo (PETROBRAS/HABTEC, 2002). Em regiões mais
distantes da costa, os perfis verticais de distribuição do Carbono Orgânico Particulado (COP) na
coluna d’água apresentam valores mais elevados nas camadas superficiais, acima da termoclina,
e valores menores em profundidades abaixo de 200 m, em torno de 0,02-0,04 mg/L. Por sua vez,
a distribuição vertical evidencia uma tendência de aumento de concentração na coluna d’água
acima da termoclina, em direção à superfície, atingindo valores de até 2,14 mg/L e 1,99 mg/L,
respectivamente (PETROBRAS, 2002). A distribuição vertical evidenciou picos de concentração
nas profundidades acima da termoclina e na termoclina, evidenciando o caráter de barreira física
e química da mesma.

II.3.1.4.2.4 -

Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP)

SHELL, em estudo de monitoramento no Bloco BC-10 (SHELL, 2006), observou concentrações
variando de 0,1 a 153,0 ppb de HTP na água marinha. Segundo PETROBRAS/CENPES (2002d), a
concentração média de HTP encontrada em Barracuda e Caratinga foi de 3,32 ± 0,71 μg/L.
FUNDESPA (1994), em três campanhas realizadas (inverno-verão-inverno) demonstrou que a Bacia
de Campos não apresentava características de águas marinhas significativamente impactadas por
óleo. Entretanto, durante a campanha de verão, foram encontradas concentrações de HTP de até
26,3 μg/L, em superfície, e 31,2 μg/L, no fundo, na região próxima a Macaé, sugerindo uma
contaminação gerada pelo transporte de águas costeiras contaminadas para a plataforma
continental pelas chuvas de verão.
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Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA)

Segundo estudos realizados, os valores de HPA na Bacia de Campos estão dentro das faixas de
concentração características de ambientes não impactados por estes compostos, ou seja, valores
menores que 2,0 μg/L (LAW, 1981; WEBER & BÍCEGO, 1991; FUNDESPA/IOUSP/PETROBRAS, 1994).
A maioria dos estudos apresentam valores médios obtidos em diferentes campanhas, em áreas e
épocas diferentes, não sendo possível definir uma tendência da distribuição dos HPA na Bacia de
Campos. Apesar dos valores médios indicarem concentrações inferiores a 2,00 μg/L, pode ocorrer
um gradiente com maiores valores ocorrendo em áreas de produção mais antigas (ao sul da
bacia) para os menores valores nas regiões onde a produção de petróleo é mais recente
(PETROBRAS/AS, 2007).
Desta forma, os resultados comprovam que o ecossistema aquático da Bacia de Campos, se
comparado a outros dados disponíveis para o litoral brasileiro, está dentro da faixa considerada
aceitável (ver dados na Tabela II.5.1.3-2). Os resultados aqui apresentados também ratificam a
sua inclusão em áreas dentro do nível de base para HPA´s em águas oceânicas (PETROBRAS,
1994; PETROBRAS, 2001a, b, c).

II.3.1.4.2.6 -

E – Nutrientes (Amônia, Nitrito, Nitrato e Fosfato)

A) Amônia
Diversos estudos indicam que para a região offshore da Bacia de Campos, em geral, os valores
de

Amônia

encontram-se

abaixo

dos

limites

de

detecção

(0,01 mg/L)

(FUNDESPA/IOUSP/PETROBRAS, 1994; ANDRADE et al., 1999 e NIENCHESKI et al., 1999). Este
padrão é usualmente relatado para esta região, onde poucos e esparsos valores são
registrados e, em geral, são muito próximos do limite de detecção do método. Isto pode
indicar a mineralização do nitrogênio nesta região, e seu consumo pelos produtores primários.
Já para a região costeira, CARVALHO (2000) encontrou valores de amônia variando de 0,49 a
6,08 μmol/L na campanha de verão, com média de 1,19μmol/L, e de 0,62 a 4,96μmol/L na
campanha de inverno, com média de 1,65μmol/L. Dentro da mesma faixa GONZALEZRODRIGUEZ et al. (1992) determinou as concentrações de Amônia variando de 0,23 a
5,78 mmol/m³, de 0,31 a 6,52 mmol/m³ e de 0,47 a 7,91 mmol/m³.
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B) Nitrito
ANDRADE et al. (1999) identificaram concentrações entre 0,04 e 0,37 μM, com valores
crescentes em relação ao aumento da profundidade, em área próxima ao Cabo de São Tomé.
Esse padrão sugere um aumento relativo nas atividades de mineralização e/ou incremento na
assimilação nas profundidades mais rasas, onde a fotossíntese não é limitada pela
luminosidade.
NIENCHESKI et al. (1999) consideraram as concentrações de nitrito variando de não detectável
a 3,00 μM como normais para regiões oceânicas. CARVALHO (2000) identificou valores de
Nitrito variando de 0,01 a 0,67μmol/L na campanha de verão, com média de 0,19μmol/L, e de
0,00 a 0,68μmol/L na campanha de inverno, com média de 0,29μmol/L na Bacia de Campos.
Já MOSER (1997) obteve valores que variam de 0 a 2,66μM, sendo as maiores concentrações
encontradas geralmente a meia água, entre 20 e 80 m de profundidade.
C) Nitrato
A distribuição espacial dos valores médios de Nitrato indica que existe um núcleo de maior
concentração da água superficial da área do talude continental, na altura do Farol de São
Tomé (região oeste da Bacia). Já na camada de fundo, foi observado o mesmo tipo de padrão
espacial, ou seja, os maiores valores foram observados na parte oeste. Nesta região da Bacia
de Campos, os valores de Nitrato indicam a influência da ACAS (PETROBRAS, 1994; ANDRADE
et al., 1999; NIENCHESKI et al., 1999). Segundo CARVALHO (2000), em estudo costeiro, os
resultados corroboram tal afirmação, apresentando valores semelhantes, variando de 0,24 a
12,50 µM.
D) Fosfato
No verão, da Bahia ao Rio de Janeiro, ocorre o fenômeno da ressurgência, a qual pode
ocasionar um aumento nos valores de Fosfato, que se traduz em um aumento na
produtividade biológica local (MAHIQUES et. al., 2002). Durante o inverno, sem a
interferência da ressurgência, em toda a plataforma da região leste do Brasil, as
concentrações de Fosfato encontram-se relativamente mais reduzidas e homogêneas
(NIENCHESKI et al., 1999).
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As concentrações de Fosfato encontradas no Programa de Monitoramento Oceanico da
PETROBRAS foram bastante semelhantes no verão e no inverno, estando intimamente
relacionadas com a ACAS (FUNDESPA, 1994).
Segundo CUPELO (2000), os valores de Fosfato encontrados em aguas oligotroficas, durante
campanha do Programa REVIZEE - Central III variaram de 0,10 µM a 2,05 µM, enquanto
NIENCHESKI et al. (1999) indicam uma variação de 0,05 a 1,90 µM para a costa brasileira.
Na Bacia de Campos, a distribuição vertical deste composto apresenta um padrão bem
definido, com menores concentrações em superfície e aumento ao longo da coluna d’água.
Nessa bacia, é observado ainda um aumento de concentração de Fosfato em direção à bacia
oceânica, chegando a maiores valores de concentração junto ao fundo (OGX/HABTEC, 2011).

II.3.1.4.2.7 -

H – Sulfeto

Nas amostras de inverno, coletadas em Pampo e Pargo, as concentrações de Sulfeto
apresentaram concentrações inferiores a 0,002 mg/L, já as concentrações nas amostras de verão
foram inferiores a 0,5 mg/L (PETROBRAS, 2001c). Em Barracuda e Caratinga, todas as amostras
apresentaram valores de Sulfeto inferiores a 0,2 mg/L (PETROBRAS/CENPES, 2002d apud
PETROBRAS/HABTEC, 2002).
Em Cabiúnas (PETROBRAS, 2002), foi verificado que todas as amostras coletadas nas três
campanhas realizadas apresentaram concentrações de Sulfeto inferiores a 0,002 mg/L.
Na Campanha de Monitoramento da P-40, foram encontradas concentrações de Sulfeto em quase
todas as profundidades e pontos amostrados, variando de < 0,002 mg/L a 0,028 mg/L
(PETROBRAS/HABTEC, 2002).
Nas amostras de OGX/PIR2/FUGRO (2009) as concentrações de sulfetos variaram de não
detectáveis (limite de detecção de 0,0004 mg/L) a 0,0012, 0,0013 e 0,0010 mg/L na
subsuperfície, a 60 m de profundidade e próximo ao fundo, respectivamente, não sendo
identificadas variações espaciais (horizontais ou verticais) relevantes. Com exceção da
concentração de Sulfetos observada na amostra de 60 m de profundidade, todas as
concentrações observadas estiveram abaixo do limite máximo estabelecido pela resolução
CONAMA Nº 357/2005, para águas classe 1, que é de 0,002 mg/L.
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Clorofila - a

Segundo CUPELO (2000), dados do Programa REVIZEE – Central III apontaram valores de Clorofila
entre 0,04 μg/L e 1,63 μg/L para a região da costa central, valores estes característicos de
regiões oligotróficas, sustentadas pela produção primária.
Os valores de clorofila encontrados no Programa de Monitoramento Ambiental Oceânico, por
FUNDESPA (1994), também refletem a oligotrofia das condições ambientais do oceano aberto,
estando as maiores concentrações restritas a águas rasas (< 20 m), próximas à região costeira.
Dos estudos realizados da bacia de Campos, segundo OGX/HABTEC (2011), foram observadas
maiores concentrações de Clorofila na região intermediária da coluna d’água, sofrendo influência
da termoclina, que é uma barreira de densidade que propicia acumulação de nutrientes, gerando
aumento na produção de Clorofila.
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Meio Biótico

O presente capítulo apresenta a caracterização da biota presente no sistema marinho sob a
influência da atividade proposta, ou seja, a caracterização das comunidades planctônicas,
bentônicas e nectônicas da área de influência da atividade.
Conforme orientações do Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018,
considerando a distância entre a costa e a região onde se pretende realizar as atividades, não se
faz necessária a caracterização dos ecossistemas terrestres (costeiros).
Ainda observando as orientações do TR, o diagnóstico apresenta os seguintes aspectos:

 Caracterização biológica integrada e sucinta do sistema marinho, identificando cada
ecossistema da área da atividade e descrevendo a fauna e a flora associadas.

 Identificação das espécies de interesse econômico e científico, as indicadoras de qualidade
ambiental e aquelas consideradas endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;

 Análise da presença de cetáceos, quelônios e aves migratórias na área de influência,
identificando seus parâmetros populacionais e estrutura de comunidades, períodos de
reprodução, rotas de migração, áreas de concentração e a sazonalidade de sua distribuição;

 Análise da estrutura da comunidade da ictiofauna considerando-se aspectos espaciais
(substrato) e/ou temporais (sazonalidade);

 Mapeamento das comunidades recifais (coralinas ou não) e de bancos de algas.
A ocorrência de espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção, indicadoras da qualidade
ambiental e de interesse econômico estão descritas conforme orientações do TR. Esses aspectos
são abordados no momento da caracterização de cada grupo, quando estas informações
estiverem disponíveis em literatura.
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II.3.2.1 -

Caracterização Integrada dos Sistemas Marinhos

Nessa seção será apresentada uma descrição concisa do ecossistema marinho da área em
questão e fauna associada. Conforme orientação do TR, não será apresentada uma
caracterização dos ecossistemas terrestres (costeiros), devido à distância entre a costa e a região
pretendida para a realização da atividade, dando-se especial atenção, portanto, a caracterização
da zona marinha profunda.
Considera-se, portanto, que a zona marinha, sobretudo a região em estudo, distante da costa e
de águas profundas, é ambientalmente menos vulnerável do que a região costeira. Conforme,
descrito no estudo Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA, 2007), a Zona Marinha é ambientalmente menos
vulnerável que a costeira por oferecer grandes resistências às intervenções antrópicas, como as
grandes profundidades e correntes marítimas, as tempestades e as maiores distâncias das áreas
terrestres densamente ocupadas, resistências estas que se ampliam na medida em que se afasta
da linha de costa.
Através da Portaria nº 9, de 23 de janeiro de 2007, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu as
áreas prioritárias, que são apresentadas no mapa "Áreas Prioritárias para a Conservação,
Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”. O Anexo II.3.2-1
apresenta o mapa contendo as áreas prioritárias para a totalidade da área de estudo,
considerado pelo MMA (2007).
Plâncton
O

plâncton

é

constituído

por

organismos

incapazes

de

manter

sua

distribuição

independentemente da movimentação das massas de água. De um modo geral, quer seja devido
ao pequeno tamanho, quer seja pela relativa baixa capacidade de natação, os organismos
planctônicos ficam à deriva, obedecendo a hidrodinâmica marinha. Muitos organismos, porém,
realizam migrações verticais diárias, apresentando, assim, algum controle de sua movimentação
vertical, no entanto são incapazes de controlar sua distribuição horizontal que é determinada
pela dinâmica da movimentação das massas de água. É composto pelo fitoplâncton, zooplâncton
e ictioplâncton (YONEDA, 1999).
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Os organismos planctônicos são sensíveis a alterações de várias naturezas na coluna de água e
reagem rapidamente a variações ambientais relacionadas com a dinâmica de nutrientes,
estratificação da coluna de água (através da formação de termoclina) e fenômenos
oceanográficos, como ressurgências e frentes oceânicas (TENENBAUM, 2006). A compreensão dos
fatores que afetam diretamente a reprodução e distribuição do fitoplâncton nos oceanos é
fundamental para o entendimento de processos, como as florações fitoplanctônicas e, mais
recentemente, o aquecimento global do planeta (REYNOLDS, 2006).
Fitoplâncton
O fitoplâncton é considerado o principal grupo de produtores primários marinhos, responsável
por pelo menos 90% da produção primária marinha global (LOURENÇO & MARQUES JR., 2002). De
acordo com MARGALEF (1978), a produtividade primária e a biomassa do fitoplâcnton na região
nerítica são influenciadas diretamente por aportes continentais das matérias orgânicas e
inorgânicas associados à drenagem continental.
A transferência energética exercida pelo fitoplâncton no ambiente pelágico é extremamente
variável nas diferentes regiões dos oceanos. Nas áreas de ressurgência e em zonas costeiras são
encontrados os mais altos valores da produção primária fitoplanctônica anual, entretanto em
áreas oceânicas tropicais observam-se valores médios mais baixos. Tais diferenças resultam
principalmente da combinação da disponibilidade de nutrientes dissolvidos e de luz, que são os
principais fatores que afetam a produção primária nessas regiões (NYBAKKEN & BERTNESS, 2005).
Na região de Cabo Frio ocorre o fenômeno da ressurgência, o qual enriquece as águas com
nutrientes e proporciona grandes explosões populacionais conhecidas como “blooms” de
fitoplâncton. Entretanto, quando essas espécies oportunistas são produtoras de toxinas o
resultado pode ser catastrófico para o ecossistema e representar sérios riscos para a saúde
pública (YONEDA, 2000).
De acordo com Brandini et al. (1997) em regiões costeiras e de plataforma continental brasileira
predominam as classes Bacillariophyceae e Dynophyceae, sendo responsáveis pela maior parte da
produtividade primária. As classes Cryptophyceae, Prasinophyceae e Chlorophyceae são
freqüentes ao longo da plataforma continental, enquanto a classe Prymnesiophyceae é
considerada freqüente em regiões oceânicas. Já em áreas de ressurgências, algumas espécies de
diatomáceas típicas de águas sub-antártidas são freqüentes, podendo até dominar amostras
quantitativas.
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Durante pesquisas pregressas realizadas nas águas costeiras entre Cabo Frio e Rio de Janeiro, de
1984 até 1985, foi estudado o microfitoplâncton em função da estrutura hidrológica da região. A
ressurgência proporcionou o crescimento fitoplanctônico de espécies de porte pequeno
(Nitzschia spp), e posteriormente, uma maior diversidade surgiu com espécies, por exemplo, do
gênero

Guinardia.

Em

condições

de

ressurgência

máxima

observou-se

a

biomassa

microfitoplanctônica, dominada pela diatomácea Thalassiosira sp., e alta concentração de
nutrientes inorgânicos. Foi constatado que o escoamento das águas da baía de Guanabara
favoreceu o crescimento elevado de Skeletonema costatum e formas nanoplanctônicas (SILVA et
al., 1988).
Valentin et al. (1991) analisaram a diversidade específica para demonstrar as sucessões
fitoplanctônicas do ecossistema da ressurgência de Cabo Frio (RJ). Ficou constatado que o
fitoplâncton é característico de zonas tropicais oligotróficas, onde as diatomáceas e os
dinoflagelados são dominantes. A ressurgência enriquece a zona eufótica com nutrientes e
proporciona o crescimento da comunidade fitoplanctônica local, principalmente, das espécies
Nitzschia delicatissima, Skeletonema costatum e Rhizosolenia fragilissima. O ciclo de
ressurgência na baía de Arraial do Cabo esteve relacionado, diretamente, com o desenvolvimento
de cada sucessão algácea no ambiente estudado.
Gonzalez-Rodriguez et al. (1992) pesquisaram o ecossistema pelágico de Cabo Frio, que foi
caracterizado em três estágios distintos: 1) a ressurgência em conseqüência dos ventos do
quadrante E-NE, que enriquece com nutrientes a zona eufótica e mantém a biomassa
fitoplanctônica baixa devido à turbulência e advecção lateral da água aflorada; 2) o período de
cessação da ressurgência, que proporciona o aumento da temperatura da água e o crescimento e
acúmulo de biomassa fitoplanctônica dominada por diatomáceas; 3) a inversão do regime de
ventos, que possibilita a permanência de água tropical oligotrófica e a dispersão do fitoplâncton,
com o domínio de dinoflagelados.
Com base no levantamento bibliográfico dos estudos na área, criou-se um inventário
fitoplanctônico das espécies que ocorrem nas regiões neríticas e oceânicas (Quadro II.3.2-1 e
Quadro II.3.2-2).

Coordenador:
180/647

II.3.2 - Meio Biótico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Quadro II.3.2-1- Inventário florístico da biota microfitoplanctônica que ocorre
na região nerítica da área de influência da atividade, segundo PETROBRAS (2002).
FITOPLÂNCTON – Região Nerítica
Classe BACILLARIOPHYCEAE (Diatomáceas)
Asteromphalus flabellatus

Chaetoceros teres

Lampriscus orbiculatum

Rhizosolenia fragilissima

Bacillaria paxillifera

Chaetoceros spp.

Leptocylindrus danicus

Rhizosolenia imbricata

Bacteriastrum delicatulum

Climacodium
frauenfeldianum

Melosira nummuloides

Rhizosoleni indica

Bacteriastrum hyalinum

Corethron criophilum

Meuniera membranacea

Rhizosolenia pungens

Cerataulina pelagica

Coscinodiscus janischii

Navicula spp.

Rhizosolenia hebetata

Chaetocerso affinis

Coscinodiscus oculus-iridis

Neostreptotheca subindica

Rhizosolenia robusta

Chaetoceros affinis var.
willei

Coscinodiscus sp.

Nitzschia longissima

Rhizosolenia setigera

Chaetoceros brevis

Cylindrotheca closterium

Odentella sinensis

Rhizosolenia styliformis

Chaetoceros coarctatus

Cymatosira lorenziana

Paralia sulcata

Rhizosolenia spp.

Chaetoceros compressus

Diploneis bombus

Penata sp.

Roperia tesselata

Chaetoceros curvisetus

Diploneis chersonensis

Phaeodactylum
tricornutum

Schroderella delicatula

Chaetoceros danicus

Diploneis sp.

Pleurosigma angulatum

Skeletonema costatum

Chaetoceros decipiens

Ditylum brightwelli

Pleurosigma normani

Stephanopyxis turris

Chaetoceros didymus

Entomoneis alata

Pleurosigma naviculaceum

Synedra affinis var.
tabulata

Chaetoceros diversus

Eucampia cornuta

Pleurosigma sp.

Synedra sp.

Chaetoceros laciniosus

Fragillaria sp.

Proboscia alata

Thalassiosira sp.

Chaetoceros laevis

Guinardia flaccida

Pseudo-nitzschia
delicatissima

Thalassiothrix frauenfeldi

Chaetoceros lorenzianus

Guinardia striata

Pseudosolenia calcar-avis

Thalassiothrix longissima

Chaetoceros pelagicus

Haesia wawrikae

Rhaphoneis surirella

Thalassiothrix
mediterranea

Chaetoceros peruvianus

Hemiaulus hauckii

Rhizosolenia bergonii

Thalassiothrix
mediterranea var. pacifica

Chaetoceros
pseudocurvisetus

Hemiaulus sinensis

Rhizosolenis delicatula

Classe DYNOPHICEAE (Dinoflagelados)
Protoperidinium cf.
compressum

Alexandrium spp.

Ceratium symmetricum

Gymnodinium spp.

Ceratium azoricum

Ceratium trichoceros

Gyrodinium sp.

Protoperidinium conicum

Ceratium carriense

Ceratium tripos

Heterocapsa niei

Protoperidinium divergens

Ceratium contortum

Ceratium spp.

Oxytoxum cf. globosum

Protoperidinium oceanicum

Ceratium declinatum

Ceratocorys spp.

Oxytozum scolopax

Protoperidinium
pentagonum

Ceratium furca

Corytodinium constrictum

Oxytoxum sp.

Protoperidinium pyriforme

Ceratium fusus

Dinophysis caudata

Peridinium depressum

Protoperidinium venustum

Ceratium gibberum

Dinophysis ovum

Phalacroma rapa

Protoperidinium spp.

Ceratium hexacanthum

Dinophysis tripos

Podolampas bipes

Pyrocystis lunula
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FITOPLÂNCTON – Região Nerítica
Classe DYNOPHICEAE (Dinoflagelados)
Ceratium hircus

Dinophysis spp.

Prorocentrum compressus

Pyrophacus steinii

Ceratium horridum

Ebria tripartita

Prorocentrum gracile

Scrippsiella trochoidea

Ceratium macroceros

Glenodinium spp.

Prorocentrum micans

Ceratium massilense

Gonyaulax digitale

Prorocentrum triestinum

Ceratium pentagonun var.
tenerum

Gonyaulax spp.

Prorocentrum spp.

Classe PYRROPHYTA (Fitoflagelados)
Classe CHLOROPHYTA (Clorofíceas)
Classe CYANOPHYCEAE (Cianofíceas)
Anabaena spp.

Oscillatoria spp.

Oscillatoria cf. luten

Classe PRYMNESIOPHYCEAE (Cocolitoforídeos)
Achradina spp.

Anoplosolenia spp.

Calciosolenia spp.

Meringosphaera spp.

Classe CRYPTOPHYCEAE
Classe EUGLENOPHYTA (Euglenofícea)
Classe CHRYSOPHYCEAE
Dictyocha fibula

Quadro II.3.2-2 - Inventário florístico da biota microfitoplanctônica que ocorre na região
nerítico/oceânica da área de influência da atividade, segundo SUSINI-RIBEIRO (1999),
BASSANI et al. (1999) e CUPELO (2000 - estações selecionadas).
FITOPLÂNCTON – Região Nerítico/Oceânica
Classe BACILLARIOPHYCEAE (Diatomáceas)
Diatomácea cêntrica

Cocconeis scutellum

Leptocylindricus minimus

Pleurosigma naviculaceum

Diatomáceas penadas

Corethron criophilum

Licmophora abbreviata

Pleurosigma sp.

Actinocyclus sp.

Coscinodiscus sp.

Mastogloia spp.

Proboscia alata

Amphora sp.

Cyclotella stylorum

Melosira nummuloides

Pseudo-nitzschia
delicatissima

Asterolampra marylandrica

Cyclotella sp.

Melosira sp.

Pseudo-nitzschia sp.

Asterionella kAriana

Diploneis cf. crabro

Meuniera membranacea

Pseudosolenia calcar-avis

Asteromphalus heptactis

Diploneis bombus

Navicula cf. clavata

Rhaphoneis surirella

Bacillaria paxillifera

Diploneis didyma

Navicula pennata

Rhizosolenia alata

Bacteriastrum delicatulum

Diploneis sp.

Navicula spp.

Rhizosolenia fragilissima

Bacteriastrum sp.

Fragilariopsis cf.
kergulensis

Nitzschia closterium

Rhizosolenia setigera

Cerataulina bicornis

Glosseriella tropica

Nitzschia panduriformis

Rhizosolenia stolterfothii

Chaetocerso affinis

Guinardia flaccida

Nitzschia sigma

Rhizosolenia spp.

Chaetoceros compressus

Guinardia striata

Nitzschia spp.

Skeletonema costatum

Chaetoceros danicus

Haesia wawrikae

Odentella sinensis

Surirella spp.

Classe BACILLARIOPHYCEAE (Diatomáceas)
Chaetoceros peruvianus

Hemiaulus hauckii

Paralia sulcata

Thalassionema
nitzschioides

Chaetoceros tenuissimus

Hemiaulus sinensis

Penata sp.

Thalassiosira sp.

Chaetoceros teres

Hyalodiscus sp.

Pleurosigma elongatum

Thalassiothrix sp.

Chaetoceros spp.

Leptocylindrus danicus

Pleurosigma normani

Tropidoneis spp.
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FITOPLÂNCTON – Região Nerítico/Oceânica
Classe DYNOPHICEAE (Dinoflagelados)
Ceratium furca

Gonyaulax spp.

Pronoctiluca spp.

Protoperidinium spp.

Ceratium fusus

Gymnodiniales spp.

Prorocentrum gracile

Pyrocistis cf. noctiluca

Ceratium macroceros

Oxytoxum cf. globosum

Prorocentrum micans

Scrippsiella spp.

Ceratium pentagonun

Oxytoxum mitra

Prorocentrum triestinum

Sissodinium cf. gerbaultii

Cochlodinium sp.

Oxytozum scolopax

Prorocentrum spp.

Dinophysis spp.

Oxytoxum variabile

Protoperidinium conicum

Gonyaulax birostris

Podolampas spinifera

Protoperidinium cf.
subpyriforme

Classe CYANOPHYCEAE (Cianofíceas)
Johanna baptista
Classe PYRROPHYTA (Fitoflagelados)
Classe CHLOROPHYTA (Clorofíceas)
Classe PRYMNESIOPHYCEAE (Cocolitoforídeos)
Calciopappus caudatus

Haloppapus adriaticus

Phaeocystis pouchetti

Calyptrosphaera cf.
oblonga

Rhabdosphaera longistylis

Ophiaster hydroideus

Rhabdosphaera clavigera

Classe CRYPTOPHYCEAE
Classe CHRYSOPHYCEAE
Dictyocha fibula
Classe CRASPEDOPHYCEAE
Monosiga sp.

Pleurasiga sp.

Os estudos sobre composição e abundância do fitoplâncton em regiões fora da plataforma
continental são escassos.
No talude continental, as concentrações celulares oscilam em torno de 2-4x105 cél. L-1, sendo
que o nanoplâncton é responsável por mais do que 95% do total (SOARES, 1983; SILVA, 1991).
Desta forma, a maior parte da clorofila-a (geralmente inferior a 0,2μg.L-1) pode ser atribuída ao
nanofitoplâncton, numericamente dominante na plataforma do sul do Brasil (BRANDINI, 1988a,b;
1990a,b; BRANDINI & FERNANDES, 1996).
Na Água Subtropical, a fração do microfitoplâncton tende a ser dominada pelos dinoflagelados,
com elevada participação de heterótrofos em associação com cianobactérias, como é comum em
águas oligotróficas de plataforma externa do Brasil (SOARES, 1983; BRANDINI, 1988 a,b). Os
dinoflagelados mais abundantes são os gêneros Ceratium, Prorocentrum, Dinophysis e
Protoperidinium. No talude continental a contribuição das diatomáceas é menor, com bundância
expressiva de Asteromphalus hookerii, Climacodium frauenfeldianum, Coscinodiscus spp.,
Hemiaulus hauckii, H. sinensis, Fragilariopsis doliolus, Stephanopyxis palmeriana e Thalassiosira
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spp. A cianobactéria Trichodesmium erythraeum é observada formando extensas florações no
verão, às vezes atingindo 30-40 km de extensão (observação pessoal, L. F. Fernandes). Altas
concentrações desta espécie em áreas mais próximas à costa também foram observadas por
Brandini (1988 a,b), Giasenella-Galvão et. al., (1995) e Carvalho et. al., (2008), possivelmente
como resultado da advecção das florações da plataforma mais externa para as áreas costeiras. Os
cocolitoforídeos mais comuns são Umbilicosphaera sibogae, Syrachosphaera pulchra e
Anoplosolenia sp. (PETROBRAS/MINERAL, 2017).
A Petrobras realizou o Projeto de Monitoramento Ambiental da Atividade de Produção e
Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa-1 - Piloto de
Lula NE (RTAA - Relatório Técnico de Avaliação Ambiental – Revisão 01, 2016), e apresentou
dados sobre a composição do zooplâncton no entorno de Lula NE. Os resultados indicaram a
presença de uma pobre comunidade fitoplanctônica, com registro de apenas 14 táxons,
pertencentes às divisões Bacillariophyta e Dinophyta (Pyrrophycophyta) e ao filo Cyanobacteria.
A divisão com maior número de taxons foi Bacillariophyta, com 8 taxons, seguida de Dinophyta,
com 5 taxons, e Cyanobacteria, com 1 táxon. Os resultados indicaram baixos valores de riqueza e
densidade (BOURSCHEID/PETROBRAS, 2016 apud PETROBRAS/MINERAL, 2017).
Zooplâncton
Bonecker et al. (1992/93) apresentou um estudo hidrográfico e planctonológico da região entre
Cabo Frio (RJ) e o Arquipélago de Abrolhos (BA) – Brasil. Foram realizadas 99 estações
oceanográficas, distribuídas em 12 perfis perpendiculares à costa e três perfis paralelos sobre os
Bancos Davis, Jasseur e Vitória. Os autores constataram uma distribuição da biomassa do
fitoplâncton e do zooplâncton, associada ao gradiente de oligotrofia-eutrofia, sendo as maiores
densidades observadas nas águas costeiras. O máximo de densidade das larvas de peixes foi
observado nas estações sobre a plataforma, principalmente naquelas onde a Água Central do
Atlântico Sul esteve em ascensão ou em áreas próximas aos bancos, sobre a estrutura da
comunidade zooplanctônica na plataforma continental brasileira leste – sudeste. Neste trabalho,
foram coletadas amostras de 80 estações espalhadas sobre a plataforma continental, no trecho
compreendido entre as latitudes 18o e 23o S, o que corresponde à região entre Cabo Frio (RJ) e o
arquipélago de Abrolhos (BA). A partir dos dados obtidos, os autores puderam constatar que a
plataforma continental leste-sudeste pode ser subdividida em duas áreas ecologicamente
diferentes no que diz respeito à biomassa e à estrutura da comunidade zooplanctônica.
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A região situada mais ao norte (18o a 20oS) é tipicamente uma zona tropical, apresentando uma
baixa biomassa do zooplâncton, e alta diversidade específica. Nesta região as populações do
zooplâncton foram caracterizadas por copépodes tropicais e larvas de organismos bentônicos. Já
a região mais ao sul (22oS), apresentou uma alta biomassa do zooplâncton, porém com uma baixa
diversidade. Nesta região o zooplâncton foi caracterizado por espécies subtropicais e herbívoros
filtradores (ex. Thaliacea, Cladocera e Copepoda). As comunidades de copépodes confirmaram a
heterogeneidade espacial da região, onde ocorre uma mudança de espécies de Abrolhos até Cabo
Frio. Segundo Brandini et al. (1997), Cabo Frio apresenta maior abundância de zooplâncton (em
termos de biovolume e densidade numérica), do que a região mais oligotrófica ao norte. Estes
resultados sugerem uma maior influência da ACAS sobre a plataforma continental ao sul de
Vitória, com reflexos sobre a produtividade secundária da região. É interessante notar que estes
resultados foram obtidos para o período de inverno ou início da primavera, quando a freqüência
de intrusões da ACAS sobre a plataforma continental é menor.
Na Caracterização Ambiental do Arquipélago de Santana, incluída no Programa Ambiental da
Bacia de Campos (PETROBRAS, 1993), o levantamento do zooplâncton local apresentou diversos
grupos taxonômicos (Hidromedusae, Siphonophora, larvas de Decapoda, Copepoda, Amphipoda,
Mysidacea, Ostracoda, Cladocera, Chaetognata, Doliolida, Salpa e Appendicularia). Destes, os
copépodos foram os mais significativos, representando em algumas estações até 95% dos
indivíduos coletados. O biovolume apresentou concentrações sempre baixas, variando de 0,1
mL/m³ até 1,25 mL/m³.
Schutze & Machado (1998) estudaram a variação quantitativa do zooplâncton coletado na costa
sudeste do Brasil, entre Cabo Frio e Vitória, abrangendo, portanto, regiões pertencentes à Bacia
de Campos. O zooplâncton foi coletado pelo navio oceanográfico Marion Dufresne, durante a
realização da Expedição MD – 55/ Brasil, em maio de 1987. Foram estudadas amostras obtidas de
três estações localizadas entre Cabo Frio e Vitória. As amostras foram coletadas com rede de
plâncton com malha de 200 μm, em arrastos verticais, nas profundidades de 50, 200 e 600 m. Os
autores puderam identificar 17 grupos taxonômicos pertencentes ao holo e meroplâncton, com
densidades variando entre 436 org/m³ e 80 org/m³.
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Uma diminuição na densidade do zooplâncton foi observada com o aumento da profundidade de
coleta. Os copépodes predominaram em todas as estações e em todas as profundidades, e foram
representados pelas ordens Calanoida, Cyclopoida, Poecilostomatoida e Harpacticoida. Apesar
dos copépodes diminuírem quantitativamente conforme aumentava a profundidade, assim como
os demais organismos, apresentaram um aumento numérico em relação aos demais táxons
encontrados. Os taliáceos, larváceos e os quetognatos estiveram presentes em todas as amostras.
O meroplâncton, em comparação com o holoplâncton, apresentou um menor número de
representantes das larvas de gastrópodes e, em contrapartida, os poliquetas foram as larvas mais
representativas, seguidas pelas larvas de decápodes e eufausiáceos.
O zooplâncton foi avaliado como apresentando alta densidade e baixa diversidade, sendo a
comunidade influenciada por oscilações sazonais e nictemerais, sendo os grupos mais freqüentes:
copépodos, cladóderos, taliáceos, apendiculárias, quetognatos e larvas meroplanctônicas.
O Estado do Rio de Janeiro apresenta altas densidades de zooplâncton, especialmente sob
influência das águas de ressurgência. As variações populacionais são dependentes não só dos
ciclos biológicos próprios das espécies, mas também da sazonalidade dos fenômenos de
ressurgência, principalmente nas águas de plataforma e oceânicas. A diferença na densidade
total do zooplâncton entre verão e inverno é um fenômeno encontrado em várias regiões
costeiras do Estado do Rio de Janeiro, como em frente à Baía de Guanabara e Baía de Ilha
Grande e na Bacia de Campos. Essa síntese pode ser observada no Quadro II.3.2-3, e os
inventários faunísticos das regiões nerítica e nerítico-oceânica no Quadro II.3.2-4 e no Quadro
II.3.2-5, respectivamente.
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Quadro II.3.2-3 - Síntese dos principais dados disponíveis na literatura acerca da biota zooplanctônica daárea de influência da atividade.
SÍNTESE DOS DADOS DISPONÍVEIS NA LITERATURA - ZOOPLÂNCTON
Região de Estudo

Bacia de Campos estação fixa
com série
temporal)

Operação Espírito Santo I,
Bancos Vitória, Jaseur e Davis
(Cadeia de Montes Submersos
do Sistema Vitória- Trindade)
Cabo Frio a Abrolhos
(85 estações)

Bacia de Campos
(10 estações)
Baía de
Guanabara a
Abrolhos (80
estações)

Período de
coleta

Grupos mais
abundantes

Grupos mais
freqüentes

Cop, Cla, Biv,
Gas, Dec, Cha e App

Cop,Cla,Hyd,Sip,
Biv, Gas, Pte, Dec,
Cha,Tha, App e Ovo

jul/1998
(inverno)

Cop, Cha e Cla

Cop, Hyd, Sip,Cla, Biv,
Gas,Pte, Pol, Ost,Amp, Dec,
Cha, Tha, App, Ovo e Lar

Jul/set/1984

Cop (74%)

mar/1998
(verão)

Variação da
Densidade
2109 - 28.333
ind/m³

Variação da
Diversidade
(bits/ind)

Referência

1,75 a 2,54
PETROBRAS, 2002

344 a 1.176
ind/m³

2,11 a 2,65

-

167 a 608
ind/m³

2,25 a 3,87

-

BONECKER et
al., 1992/93
(apud PETROBRAS, 2002)

DIAS, 1996

não informado

-

-

500 a 2.000
ind/m³ (nas
amostras
costeiras do Rio
de Janeiro)

não informado

Cop, Cha, App,
Dec e Mol

Cop, Dec, Cla,
Cha, App, Ovo,
Lar e Mollusca

50 a 61.000
ind/m³ (2.000 a
8.000 nas
estações
costeiras)

2,75 - 3,20

PETROBRASBIO
RIO/UERJ, 1993
(apud PETROBRAS, 2002)

não informado

Cop, Ost, App,
Cha, Cla, Tha,
Bri, Dec e Pte

Cop, Ost, Cha e
Dec

500 a 3500
ind/m³

1,04 a 3,61
(abaixo de 2,5 na
região de Cabo de
São Tomé)

VALENTIN &
MONTEIRORIBAS,1993
(apud PETROBRAS, 2002)

Div=diversidade; MV=média do volume do zooplâncton; Cop=Copepoda; Cla=Cladocera; Dec=Decapoda; For=Foraminífera;
Cha=Chaetognatha; Ser=Sergestidae; Eup=Euphausiacea; Mys=Mysidacea; Ost=Ostracoda; App=Appendicularia;
Hyd=Hydromedusae; Sip=Siphonophorae; Tha=Thaliacea; Mol=L. de Mollusca; Biv=L. de Bivalve; Gas=Larvas de
Gastropoda; Pte=Pteropoda; Pol=Polychaeta; Cru=L. de Crustacea; Cir=L. de Cirripedia; Amp=Amphipoda;
Mer=Meroplâncton; Ovo=Ovo de Peixe; Lar=Larvas de Peixe.
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Quadro II.3.2-4 - Inventário faunístico da biota zooplanctônica que ocorre
na região nerítica da área de influência da atividade, segundo PETROBRAS (2002)
ZOOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA
Filo Cnidaria
Superclasse Hydrozoa
Filo Ctenophora
Filo Plathelminthes
Filo Annelida
Classe Polychaeta

Polychaeta (trocófora)

Filo Mollusca
Classe Gastropoda(larvas)

Classe Bivalvia (larvas)

Classe Cephalopoda (larvas)

Pseudeadne tergestina

Evadne spinifera

Podon polyphemoides

Ordem Cladocera
Penilia avirostris

Subclasse Copepoda: Ordem Calanoida
Acartia lilljeborgi

Candacia pachidactyla

Eucalanus sp.

Paracalanus parvus

Acrocalanus longicornis

Centropages velificatus
(= Centropages furcatus)

Labidocera acutifrons

Paracalanus quasimodo

Calanopia americana

Clausocalanus furcatus

Nannocalanus minor

Paracalanus sp.

Calocalanus pavoninus

Ctenocalanus citer

Paracalanus aculeatus

Temora stylifera

Candacia bipinnata

Eucalanus pileatus

Paracalanus crassirostris

Undinula vulgaris

Subclasse Copepoda: Ordem Cyclopoida
Oithona hebes

Oithona plumifera

Oithona sp.

Subclasse Copepoda: Ordem Poecilostomatoida
Corycaeus gisbrechti

Corycaeus gisbrechti

Oncaea media

Oncaea venusta

Corycaeus speciosus

Corycaeus speciosus

Oncaea minuta

Sapphirina nigromaculata

Subclasse Copepoda: Ordem Harpacticoida
Euterpina acutifrons

Clytemnestra scutellatta

Macrosetella gracilis

Classe Malacostraca: Ordem Stomatopoda
Classe: Malacostraca: Ordem Decapoda
Família Luciferidae

Família Grapsidae

Família Paguridae

Família Porcellanidae

Lucifer faxoni

Família Hippidae

Pagurus spp.

Família Portunidae

Família Sergestidae

Família Leucosidae

Família Palaemonidae

Família Xanthidae

Acetes americanus
(adultos e jovens)

Família Majidae

Família Pandalidae

Infraordem Thalassinidae

Família Alpheidae

Família Ocypodidae

Família Pinnotheridae

Classe Malacostraca: Ordem Mysidacea
Mysidopsis tortonesei

Promysis atlantica

Classe Malacostraca: Ordem Cumacea
Classe Malacostraca: Ordem Isopoda
Classe Malacostraca: Ordem Amphipoda
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ZOOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA
Filo Chaetognatha
Krohnitta pacifica

Pterosagitta draco

Sagitta enflata

Fritillaria aberrans

Oikopleura dioica

Oikopleura longicauda

Fritilaria spp.

Oikopleura fusiformis

Oikopleura rufescens

Oikopleura cophocerca

Oikopleura longicauda

Oikopleura sp.

Salpa fusiformis

Thalia democratica

Thalia cicar

Doliolum nationalis

Doliolum gegenbauri

Sagitta friderici

Classe Appendicularia

Classe Thaliacea
Thalia longicauda

ICTIOPLÂNCTON
ovos de peixes

larvas de peixes

Quadro II.3.2-5 - Inventário faunístico da biota zooplanctônica que ocorre na região nerítico/oceânica da
área de influência da atividade, segundo NOGUEIRA & OLIVEIRA JR. (1991), BASSANI et al. (1999), MANIERO
(2000), CASTELLÕES (2001), CARDOSO (2002), DIAS & BONECKER (2002) e FERNANDES et al. (2002)
ZOOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA / OCEÂNICA
Filo Cnidaria
Subclasse Leptomedusae

Agalma elegans

Enneagonum hyalinum

Muggiaea atlantica

Obelia sp.

Agalma okeni

Eudoxoides mitra

Muggiaea kochi

Subclasse Trachymedusae

Amphycarion sp.

Eudoxoides spiralis

Nanomia bijuga

Liriope tetraphylla

Bassia bassensis

Halistemma rubrum

Sulculeolaria biloba

Subclasse Siphonophorae

Ceratocymba leucarti

Hippoppodius hippopus

Sulculeolaria chuni

Abyla carina

Chelophyes appendiculata

Lensia campanella

Sulculeolaria monoica

Abyla trigona

Cordagalma dordiformis

Lensia cossack

Vogtia glabra

Abyla sp.

Diphyes bojani

Lensia hardy

Abylopsis eschscholzii

Diphyes dispar

Lensia hostpur

Abylopsis tetragona

Diphyes lensia

Lensia subtilis

Filo Ctenophora
Beroe ovata
Filo Plathelminthes
Filo Annelida: Classe Polychaeta
Polychaeta (trocófora)
Ordem Cladocera
Penilia avirostris

Evadne spinifera

Podon polyphemoides

Subclasse Copepoda: Ordem Calanoida
Calanoides carinatus

Euaetideus giesbrechti

Mecynocera clausi

Temeropia mayumbaensis

Calanopia americana

Eucalanus pileatus

Nannocalanus minor

Temora stylifera

Calocalanus pavo

Euterpina acutifrons

Paracalanus aculeatus

Undinula vulgaris

Centropages velificatus
(= Centropages furcatus)

Haloptilus longicornis

Paracalanus parvus

Clausocalanus furcatus

Heterorhabdus papilliger

Pleuromamma piseki

Ctenocalanus vanus

Lucicutia flavicornis

Rhincalanus cornutus
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ZOOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA / OCEÂNICA
Subclasse Copepoda: Ordem Cyclopoida
Oithona hebes

Oithona plumifera

Oithona setigera

Oithona similis
Oncaea media

Subclasse Copepoda: Ordem Poecilostomatoida
Copilia mirabilis

Corycaeus speciosus

Farranula gracilis

Corycaeus gisbrechti

Corycaeus typicus

Oncaea conifera

Subclasse Copepoda: Ordem Harpacticoida
Macrosetella gracilis
Subclasse Cirripedia (larvas)
Classe: Malacostraca: Ordem Decapoda
Família Luciferidae

Família Palinuridae

Família Polychelidae

Família Scyllaridae

Lucifer faxoni

Panulirus sp.

Polycheles typhlops

Scyllarides brasiliensis

Lucifer typus

Justitia longimanus

Polycheles sculptus

Scyllarius sp.

Caecosagitta
macrocephala

Krohnitta pacifica

Parasagitta friderici

Serratosagitta
serratodentata

Ferosagitta hispida

Krohnitta subtilis

Pseudosagitta lyra

Chaetognatha (jovem)

Flaccisagitta enflata

Krohnitta sp.

Pterosagitta draco

Flaccisagitta hexaptera

Mesosagitta minima

Sagitta bipunctata

Filo Chaetognatha

Classe Appendicularia
Oikopleura longicauda

Estudo foi realizado pela PETROBRAS em outubro de 2002 (PETROBRAS/HABTEC, 2003) para a
caracterização ambiental de uma região da Bacia de Santos em profundidades de 2.000 a
2.425 m, ao largo do Litoral Norte do estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Nesse estud foi
registrado um total de 93 taxons zooplanctônicos. A densidade total do zooplâncton
(holoplâncton e meroplâncton, excetuando-se a ordem Decapoda) variou de 4.926 ind.m-3 a
35.835 ind.m-3.
A comunidade holoplanctônica foi dominada por Copepoda com valores médios de densidade
9.192,6 ind.m-3, Appendicularia com 128,6 ind.m-3, Pteropoda com 102,65 ind.m-3, Ostracoda
com 84,81 ind.m-3 e Siphonophora com 68,99 ind.m-3. Em relação à riqueza dos grupos
identificados em nível específico, a dominância também foi de Copepoda (63%), seguido de
Chaetognata (15%), Thaliacea (11%) e Appendicularia (11%), sendo a densidade de organismos
também maior para os Copepoda (97%), seguido de Appendicularia (1,9%), Chaetognata (0,7%) e
Thaliacea (0,02%).
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Ictioplâncton
Na análise e síntese do conhecimento do plâncton no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro,
Bassani et al. (1999) registraram que os primeiros estudos sobre ovos e larvas de peixes na área
(21º a 23,5 ºS) foram realizados pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) na década de 70. Foram realizados cinco cruzeiros na área de distribuição da sardinha
verdadeira, Sardinella brasiliensis, de Cabo de Santa Marta Grande (SC) até Cabo de São Tomé
(RJ). Na área do litoral norte fluminense foram detectadas duas áreas de desova, sendo uma em
Cabo Frio e outra em Cabo de São Tomé, nas isóbatas entre 51 e 100 m, relacionadas às águas
mais frias decorrentes da ressurgência (BASSANI et al., 1999).
Segundo Bassani et al. (1999) a região norte fluminense apesar de apresentar intensa atividade
pesqueira, pouco se sabe sobre os primeiros estágios larvares dos peixes, e que a estimativa da
biomassa da população adulta seria possível através da avaliação da abundância e distribuição do
ictioplâncton, principalmente das espécies exploradas comercialmente.
Desde então vários foram os trabalhos publicados nesse sentido, incluindo os resultados, não só da
biota ictioplanctônica avaliada pelo Projeto REVIZEE Score Sul, com boa parte dos resultados ainda
não disponível na literatura. O Quadro II.3.2-6, apresenta uma síntese dos principais trabalhos
publicados cujos dados, total ou parcialmente, referem-se à área de influência da atividade
sísmica.
Quadro II.3.2-6 - Síntese dos principais dados disponíveis na
literatura acerca da biota ictioplanctônica da área de influência da atividade
SÍNTESE DOS DADOS DISPONÍVEIS NA LITERATURA - ICTIOPLÂNCTON
Região de
Estudo

de Belmonte
(BA) a Cabo
Frio (RJ)
(16º a 23º)

Período de
coleta

Grupos mais
abundantes

Grupos mais
freqüentes

Variação da
Densidade

Variação da
Densidade

-

-

jun/78

Myc, Sca, Ste,
Car, Pho, Eng,
Ser, Par, Gob,
Bre, Clu, Mul

Myc, Pho,
Ste,Gon, Bre, Par

nov a dez1978

Myc, Sca, Ste,
Car, Pho, Gon,
Sco, Eng, Ser,
Par, Gob, Hol,
Bre, Lab, Bal,Ple

Myc, Pho,Ste,
Gon, Bre, Par

-

-

abr a mai 1995

Myc, Sca, Pho,
Eng, Ser, Gob,
Bre, Cal

Myc, Pho, Ste,
Gon, Bre, Par

-

-

Referência

NONAKA
(1999);
NONAKA et al.
(2000)

ni=larvas não identificadas; NE=Nêuston (ictionêuston); BO=Bongo (ictioplâncton); Eng=Engraulidae; Clu=Clupeidae;
Bot=Bothidae; Car=Carangidae; Gob=Gobiidae; Trc=Trichiuridae; Ste=Sternoptychidae; Bre=Bregmacerotidae;
Sco=Scombridae; Myc=Myctophidae; Par=Paralichthyidae; Phy=Phycidae; Syn=Synodontidae; Oph=Ophidiidae;
Tri=Triglidae; Ser=Serranidae; Mul=Mullidae; Ple=Pleuronectiformes; Bal=Balistidae; Lab=Labridae; Hol=Holocentridae; Cal=Callionymidae
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O Quadro II.3.2-7 e o Quadro II.3.2-8 apresentam inventários faunísticos montados com base
nos principais trabalhos disponíveis na literatura à respeito da biota ictioplanctônica da área de
influência da atividade, na região nerítica e na região nerítico/oceânica.
Quadro II.3.2-7 - Inventário faunístico da biota ictioplanctônica que ocorre
na região nerítica da área de influência da atividade, segundo PETROBRAS (2002).
ICTIOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA
Família Achiridae
Achirus lineatus
Família Bleniidae
Parablennius pilicornis
Família Bothidae
Bothus ocellatus
Família Bregmacerotidae
Bregmaceros cantori
Família Carangidae
Chloroscombrus chrysurus

Selene vomer

Trachinotus carolinus

Família Clupeidae
Harengula jaguana

Sardinella brasiliensis

Família Coryphaenidae
Coryphaena sp.
Família Cynoglossidae
Symphurus sp.
Família Elopidae
Elops saurus
Família Engraulidae
Anchoa lyolepis

Engraulis anchoita

Pellona harroweri

Diapterus sp.

Eucnostomus sp.

Gobionellus sp.

Gobiosoma sp.

Família Epinephilidae
Epinephelus sp.
Família Gerreidae
Diapterus rhombeus
Família Gobiesocidae
Gobiesox strumosus
Família Gobiidae
Gobionellus boleosoma
Família Haemulidae
Anisotremus surinamensis
Família Hippocampidae
Hippocampus reidi
Família Lobotidae
Lobotes surinamensis
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ICTIOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICA
Família Malacanthidae
Família Monacanthidae
Stephanoleps hispidus
Família Paralichthydae
Etropus crossotus

Paralichthys spp.

Família Pomacentridae
Abudefduf saxatilis
Família Pomatomidae
Pomatomus saltator
Família Sciaenidae
Isopisthus parvipinnis

Menticirrhus americanus

Micropogonis furnieri

Stellifer rastrifer

Macrodon ancylodon
Família Serranidae
Diplectrum radiale

Serranus sp.

Família Sparidae
Família Sphyraenidae
Sphyraena sp.
Família Stromateidae
Peprilus paru
Família Syngnathidae
Família Synodontidae
Synodus foetens
Família Tetraodontidae
Spheroides sp.
Família Trichiuridae
Trichiurus lepturus
Família Triglidae
Prionotus punctatus

Quadro II.3.2-8 - Inventário faunístico da biota ictioplanctônica que ocorre na região
nerítico/oceânica da área de influência da atividade, segundo Nonaka (1999),
Nonaka et al.(2000), Bonecker et al. (2004) e Namiki et al. (2004)
ICTIOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICO/OCEÂNICA
Família Acanthuridae
Família Acropomatidae
Anguilliformes
Família Antennariidae
Família Apogonidae
Família Argentinidae
Família Astronestidae
Família Aulostomidae
Família Balistidae
Família Bleniidae
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ICTIOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICO/OCEÂNICA
Família Bregmacerotidae
Bregmaceros atlanticus

Bregmaceros cantori

Bregmaceros sp.

Família Callionymidae
Família Caproidae
Família Carangidae
Família Carapidae
Família Chaetodontidae
Família Chiasmodontidae
Família Chlorophthalmidae
Família Cirrhitidae
Amblycirrhitus pinos
Família Clinnidae
Família Clupeidae
Família Coryphaenidae
Família Dactylopteridae
Família Dactyloscopidae
Família Echeneidae
Família Elopidae
Família Engraulidae
Família Exocoetidae
Família Fistulariidae
Família Gadidae
Família Gempylidae
Família Gerreidae
Família Gobiidae
Família Gonostomatidae
Família Hemiramphidae
Família Holocentridae
Família Istiophoridae
Família Kyphosidae
Família Labridae
Família Labrisomidae
Lophiiformes
Família Lutjanidae
Família Macrorhamphosidae
Família Malacanthidae
Família Melanostomiidae
Família Microdesmidae
Família Monacanthidae
Família Mugilidae
Família Mullidae
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ICTIOPLÂNCTON – REGIÃO NERÍTICO/OCEÂNICA
Família Myctophidae
Benthosema spp.

Hygophum heinrardtii

Lobianchia sp.

Nannobranchium sp.

Bolinichthys spp.

Hygophum spp.

Myctophum affine

Notolychnus valdiviae

Centrobranchus spp.

Lampadena spp.

Myctophum nitidulum

Symbolophorus spp.

Ceratoscopelus warmingii

Lampanyctus spp.

Myctophum obtusirostre

Diaphus sp.

Lepidophanes guentheri

Myctophum selenops

Família Nomeidae
Família Notosudidae
Família Ogcocephalidae
Família Opistognathidae
Família Ostraciidae
Família Paralepididae
Família Percophidae
Família Photichthyidae
Pollichthys mauli

Vinciguerria nimbaria

Família Pomacanthidae
Família Pomacentridae
Família Pomatomidae
Família Priacanthidae
Família Scaridae
Família Sciaenidae
Família Scombridae
Família Scombrolabrascidae
Família Scorpaenidae
Família Scopelarchidae
Família Serranidae
Família Sparidae
Família Sternoptychidae
Família Stromateidae
Família Symphysanodontidae
Família Syngnathidae
Família Synodontidae
Família Trichiuridae
Família Triglidae
Família Tripterygiidae
Família Xiphiidae
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Comunidades Bentônicas
A quebra da plataforma e o talude continental constituem áreas praticamente inexploradas, no
que diz respeito ao conhecimento dos invertebrados marinhos bentônicos (MIGOTTO, 2000).
Apenas na década de 1990 iniciaram-se os esforços de pesquisa para o aumento do conhecimento
da variação espaço-temporal dos invertebrados marinhos bentônicos nas regiões da plataforma
externa, quebra de plataforma e talude, através da elaboração de cruzeiros oceanográficos,
programas como PADCT e REVIZEE.
As comunidades bentônicas apresentam diferenças significativas na sua distribuição, quando
comparadas as áreas costeiras e profundas. O que se observa, a partir da análise de distribuição
horizontal, é que as comunidades bentônicas tendem a ser menos densas e mais diversas da
plataforma em direção aos planos abissais (COOK et al., 2000; SOLTWEDEL, 2000). As diferenças
entre áreas costeiras e oceano profundo também são evidentes em termos de estrutura de
comunidade, onde nemátodas e poliquetas aumentam sua importância numérica com a
profundidade (VINCX et al., 1994). O tamanho individual do corpo decresce e a composição
taxonômica muda gradualmente (VANHOVE et al., 1999; DANOVARO et al., 2000).
A fauna bentônica geralmente possui padrões de distribuição e abundância associados à
heterogeneidade do ambiente sedimentar em que vivem (MAPEM, 2004). Maior diversidade de
sedimentos e heterogeneidade intersticial tende a suportar maior diversidade faunística (ETTER
& GRASSLER, 1992). No entanto, os efeitos da heterogeneidade do sedimento podem variar de
acordo com o táxon.
A distribuição heterogênea dos organismos bentônicos, caracterizada pela formação de manchas
ou agregados, o que é bem conhecido na literatura, é um dos fatores que precisa ser considerado
quando se estuda estes organismos. Diferenças significativas podem existir entre as populações
de organismos bentônicos, mesmo em duas áreas bem próximas entre si (200 m) e que
apresentam distribuições granulométricas similares, como comprovado por Paiva (2001). Essa
distribuição agregada da fauna bentônica não é exclusiva de áreas rasas (VANHOVE et al., 1999)
e a variabilidade temporal de alguns componentes do bentos em zonas profundas é um fato
(GALÉRON et al. 2001).
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A riqueza da biodiversidade na região é de difícil estimativa, pois estudos de variação espaçotemporal de organismos bentônicos praticamente inexistem na costa brasileira, devido à baixa
frequência de cruzeiros oceanográficos e à limitação dos dados, na sua maioria, obtidos por
coletas pontuais.
A área onde se desenvolverá a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth está
localizada no talude continental, região pouco estudada em relação às comunidades bentônicas,
existindo, portanto, escassos dados disponíveis na literatura.
Na região Sudeste-Sul da costa brasileira, de acordo com o inventário realizado pelo Programa de
Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE)
(Figura II.3.2-1), a fauna marinha bentônica apresentou composição de 1.035 táxons coletados
entre 100 e 500 m. A estrutura da fauna bentônica da área caracteriza-se por maiores
abundâncias relacionadas ao fundo de areia e de lama, com pequenas contribuições de carbonato
de cálcio (100-200 m) (AMARAL & ROSSI WONGTSCHOWSKI, 2004).

Fonte: SÉRIE REVIZEE – SCORE SUL.

Figura II.3.2-1 - Distribuição das estações amostradas e batimetria.
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Os resultados dos estudos na região Sul e Sudeste do Brasil apresentaram um total de 131.369
indivíduos, distribuídos em 28 táxons maiores foram identificados. Os grupos mais abundantes e
frequentes foram Porifera, Cnidaria, Sipuncula, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Polychaeta,
Crustacea, Ophiuroidea, Bryozoa e Brachiopoda (Quadro II.3.2-9).
Quadro II.3.2-9 – Número de táxons do bentos, observados para a Região Sudeste/Sul.
Grupo Taxônomico
Filo Porifera

Número de Táxons
71
Filo Cnidaria

Classe Hydrozoa

22

Classe Scyphozoa

2

Classe Anthozoa
Subclasse Hexacorallia
Subclasse Octocorallia
Filo Sipuncula

17
2
10

Filo Mollusca
Classe Gastropoda

306

Classe Bivalvia

144

Classe Scaphopoda

8

Classe Cephalopoda

2

Classe Polyplacophora

1

Classe Solenogastres

1

Filo Annelida
Classe Polychaeta

190

Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Ostracoda
Classe Cirripedia

86
7

Ordens Decapoda e Stomatopoda

49

Superordem Peracarida – Ordem
Tanaidacea

8

Filo Bryozoa
Filo Brachiopoda

54
4

Filo Echinodermata
Classe Ophiuroidea

32

Classe Asteroidea

7

Classe Crinoidea

2

Classe Echinoidea

4

Classe Holothuroidea

5

Filo Chordata
Classe Urochordata - Ascidiacea
Total

1
1035
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Diferentes projetos de monitoramento foram desenvolvidos pela PETROBRAS, no intuito de
caracterização dos ambientes sob a influência de suas atividades. O “Programa de
Monitoramento Ambiental da Área de Exploração e Produção do Campo de Marlim Sul na Bacia de
Campos”, realizado pela PETROBRAS em 2001, no entorno das Plataformas P-40 e P-38 no Campo
de Marlim Sul, teve como objetivo identificar e caracterizar o ambiente físico-químico e a
comunidade biótica pelágica (nas profundidades de 1.075 e 1.078 m), bem como aumentar o
conhecimento do ecossistema bentônico da região.
Outros resultados disponíveis são relativos ao projeto “Caracterização Ambiental de Águas
Profundas da Bacia de Campos (CENPES/UFRJ)”, desenvolvido pela PETROBRAS, também em
2001, com o principal objetivo de caracterizar a macro e meiofauna bentônica na margem
continental da Bacia de Campos, entre 900 e 2.000 m de profundidade, visando detectar
variações espaciais e temporais destas comunidades (PETROBRAS/ECOLOGUS, 2009).
De acordo com os resultados obtidos foram identificados os seguintes grupos de organismos como
principais

representantes

da

macrofauna

bentônica:

Annelida

(poliquetas),

Mollusca

(gastrópodas, bivalves, cefalópodes, aplacóforas e escafópodas), Crustacea (isópodas, anfípodas,
cumáceos, tanaidáceos, maxilópodos, decápodos e copépodos) e Nematoda.
Foram registrados 538 táxons de invertebrados marinhos sendo 322 moluscos (60%) distribuídos
em 227 gastrópodos, com apenas 9 espécies apresentando parte mole, 79 bivalves (33 vivos), 1
cefálopodo, 1 aplacóforo e 14 escafópodos (nenhum com parte mole). O grupo dos crustáceos foi
o segundo em riqueza, representado por 125 táxons (23%), divididos em 45 espécies de isópodos;
36, de anfípodos; 23, cumáceos; 15, tanaidáceos; 3 maxilópodos e 3 decápodos. O terceiro grupo
em riqueza foi o de poliquetas (17%), com 91 táxons, sendo as famílias mais representativas a
Sigalionidae e Ophelidae, ambas com 6 táxons.
Alguns grupos/gêneros apresentaram maior destaque em termos de densidade em toda área
estudada. Dentre os Moluscos, citam-se: Bivalvia (Nucula, Nuculana, Cuspidaria, Portlandia e
Balhyarca),

Gastropoda

(Olivella,

Opaliopsis,

Benthonella,

Brookula

e

Cyclostrema)

e

Scaphopoda. Em relação aos Crustáceos, detacaram-se os grupos/gêneros: Isopoda (Stenetrium e
Heteromesus), Tanaidacea (Tanaidomorpha, Bunakenia e Tanapseudes), Cumacea (Nannastacus),
Amphipoda (Ampelisca e Harpinia) e dentre os Anelídeos, o grupo que se destacou foi Polychaeta
(Paramphinome, Spiophanes, Prionospio e Aricidea).
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Os dados destes estudos indicaram a existência de gradiente batimétrico na fauna com a faixa de
900-1.300 m distinta da faixa de 1.600-1.950 m, tanto em termos de abundância dos principais
grupos, como na riqueza de táxons, podendo ser uma resposta ao efeito da profundidade
associado a fatores como granulometria, teor de matéria orgânica e carbonatos, também
distintos entre essas faixas batimétricas.
Em campanhas de caracterização da Bacia de Santos, nos Blocos BM-S-8, BM-S-9, BM-S-10, BM-S11 e BM-S-21, realizadas em 30 estações entre as profundidades de 2.000 a 2.425 m, a análise da
macrofauna bentônica permitiu identificar 22 táxons pertencentes a seis filos zoobentônicos
(PETROBRAS/HABTEC, 2003). O Filo Mollusca foi o mais representativo, com abundância de 63%.
Apresentou densidade de 30 indivíduos/0,08 m² dos 47 observados em todas as amostras, seguido
pelo filo Arthropoda com oito indivíduos/0,08 m², e Annelida com quatro indivíduos/0,08 m²,
caracterizando a baixa abundância encontrada nas amostras da comunidade. O organismo mais
abundante nesta região da Bacia de Santos foi o bivalve protobrânquio Nuculana aff. semen com
17 indivíduos/0,08 m².
Este estudo na Bacia de Santos identificou um sedimento bastante homogêneo na área estudada,
sendo caracterizado por um alto conteúdo de silte-argila e por depósitos biogênicos formados por
conchas de moluscos pterópodos. A Tabela II.3.2-1 apresenta as principais espécies de moluscos
presentes na área do estudo na Bacia de Santos, bem como as profundidades e os tipos de
sedimento em que se encontram (OLIVEIRA & ABSALÃO, 2010; BENAIM & ABSALÃO, 2011).
Tabela II.3.2-1 – Principais espécies de moluscos presentes
na área de estudo do Bloco de Libra, na Bacia de Santos.
Espécies de moluscos
Abra brasiliana
Abra lioica
Bathyarca pectunculoides
Chione pubera
Cyclopecten subimbrifer
Euvola ziczac
Lyonsiella abyssicola

Profundidade

Tipo de sedimento

Acima de 150 m

Substratos arenosos e lamosos

0 a 300 m

Substratos arenosos e lamosos

165 a 810 m
5 a 55 m
15 a 75 m

Substratos arenosos
Substratos arenosos e de algas calcárias

38 a 3.909 m

Substratos arenosos

Até 1.950 m

Substratos arenosos

Lyonsiella frielei

1000 a 4.429 m

Substratos arenosos

Lyonsiella pipoca

1200 a 1.950 m

Substratos arenosos

35 a 105 m

Substratos arenosos

Lyonsiella cf. formosa

Nodipecten nodosus
Nuculana aff. semen
Policordia gemma
Policordia sp.

Até 640 m

Substrato desconhecido

73 a 3.917 m

Substratos arenosos

Até 1.700 m

Substratos arenosos

Tindariopsis aeolata

1000 a 2.500 m

-

Tindariopsis agathida

943 a 2.500 m

-
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Apesar de representarem a grande maioria dos organismos formadores de bancos de moluscos em
águas profundas, em amostras feitas em diferentes profundidades, observou-se que a maior
abundância de táxons de bivalves é encontrada entre 100 e 200 m (AMARAL & ROSSIWONGTSCHOWSKI, 2004).
Corais de águas profundas e algas calcárias
Os corais de profundidade ou corais de águas frias podem ocorrer em todos os mares do mundo
(FREIWALD & ROBERTS, 2005) e estes organismos apresentam o tempo de vida mais longo e os de
crescimento mais lento da Terra (ROARK et al., 2006) (apud PIRES et al., 2015).
A Figura II.3.2-2 (UNEP, 2018) mostra a distribuição global de corais de água fria, com registros
de ocorrência para a subclasse Octocorallia (octocorals; também conhecido como Alcyonaria) e
quatro Ordens (na Classe Anthozoa): Scleractinia (corais formadores de recifes), Antipatharia
(corais negros), Zoanthidae (pólipos incrustantes ou de botão), e Pennatulacea (canetas do mar).
Registros de ocorrências também estão disponíveis para a sub ordem Filifera (corais de renda) na
classe Hydrozoa.

Fonte: UNEP, 2018.

Figura II.3.2-2 - Distribuição global de corais de água fria
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Vários fatores contribuem para a composição da fauna de corais de ambientes profundos. Os
fatores associados com a batimetria (temperatura, por exemplo) ou massas de água podem
controlar a distribuição de corais. Massas de água têm diversas características ambientais tais
como a velocidade do fluxo, temperatura, salinidade, nutrientes e pH. Estes fatores podem
influenciar padrões espaciais e temporais de plâncton e alimentos (detritos orgânicos) em
comunidades bentônicas de profundidade (CLARK et al. 2006). Quando todas as condições
ambientais são favoráveis, os corais podem produzir estruturas extensas e servir de abrigo para
muitos

outros

organismos

bentônicos,

tais

como

esponjas

(ROGERS,

1999)

(PETROBRAS/TERRABYTE, 2011).
A presença e localização de todos os recifes brasileiros ainda são pouco conhecidas. O trabalho
mais abrangente sobre o assunto foi realizado por Laborel (1970) (CASTRO, 2000). Este estudo
registrou grandes comunidades no Brasil desde o Parcel de Manuel Luís, MA (cerca de 01° S) até
os recifes de Viçosa, na área de Abrolhos (cerca de 18° S), além de em ilhas oceânicas como Atol
das Rocas e Fernando de Noronha. Algumas comunidades significativas também foram observadas
para o sul, no que foi chamada “zona de desaparecimento das comunidades coralíneas”
estendendo-se até o cabo Frio, RJ.
As comunidades coralíneas de mar profundo são formadas por três principais grupos de corais:
pétreos ou verdadeiros (Ordem Scleractinia), negros ou córneos (Ordem Antipatharia) e moles
(Ordem Alcyonacea), que inclui as gorgônias (WILLIAMS, 2001). Estes corais variam em tamanho
desde pequenos indivíduos solitários até grandes estruturas coloniais ramificadas. Os habitats
criados por estas agregações coloniais são predominantemente compostos de esqueletos calcários
de espécies de corais escleractínios (FREIWALD & ROBERTS, 2005) (PETROBRAS/MINERAL, 2015).
De acordo com Pires (2007 apud PIRES et al., 2015) há indicações de recifes profundos nas costas
Nordeste, Sudeste e Sul brasileiras, através de registros de ocorrência de importantes espécies
construtoras. Este mesmo estudo registrou a ocorrência de 56 espécies de corais azooxantelados
na costa brasileira, a maioria ocorrendo em águas profundas, mas há indicações de que este
número seja bem maior, conforme estudos e coletas sejam intensificados (CASTRO et al., 2006;
S. D. CAIRNS, com. pess. apud PIRES et al., op cit.).
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A partir da compilação de diversos estudos, Kitahara (2007, 2008, 2009) identificou a ocorrência
de 59 espécies de corais azooxantelados de profundidade em águas brasileiras, indicando que as
espécies primárias construtoras de recifes de águas profundas, Lophelia pertusa, Solenosmilia
variabilis, Enallopsammia rostrata, Madrepora oculata e Dendrophyllia alternata, apresentam
uma distribuição extensa e quase contínua ao longo da costa brasileira, sendo L. pertusa e S.
variabilis as mais abundantes e frequentes.
A fauna octocorallia na Bacia de Campos compreende 25 gêneros e 32 espécies ou morfotipos,
segundo Arantes et al. (2009). O Quadro II.3.2-10 apresenta a lista de espécies dos gêneros
Octocorallia e Scleractinia encontradas nas profundidades maiores que 1.000 m.
Quadro II.3.2-10: Lista de espécies de corais encontradas em profundidades
maiores que 1.000 m na Bacia de Campos. Fonte: Arantes et al.(2009)
Octocorallia

Scleractinia

Acanella sp.

Caryophyllia ambrosia

Anthomastus grandiflorus

Deltocyathus italicus

Anthoptilum murrayi

Deltocyathus sp.

Anthothela grandiflora

Desmophyllum cristagalli

Anthomastus sp.

Desmophyllum dianthus

Calyptrophora pillsburyae

Enallopsammia sp.

Candidella imbricata

Enallopsammia rostrata

Corallium niobe

Lophelia pertusa

Narella alvinae

Solenosmilia variabilis

Paragorgia johnsoni

Stephanocyathus diadema

Paramuricea sp.

Stephanocyathus sp.

Paramuricea sp.

Caryophyllia ambrosia

Placogorgia sp.

Deltocyathus italicus

Telestula sp.

Deltocyathus sp.

Umbellula thomsonii

Desmophyllum cristagalli

A ocorrência do coral Lophelia pertusa na região oceânica sudeste, sobretudo na Bacia de
Campos, está diretamente relacionada, como sugere Viana (1994 apud HABTEC, 2004) com a
disponibilidade de alimentos gerada pelo fluxo da Água Intermediária Antártica (AIA), como
massa d’água de fundo.
A espécie Madrepora oculata também encontrada na região da Bacia de Campos, é uma espécie
cosmopolita, que ocorre nas águas escuras e frias da plataforma continental e talude de todos os
oceanos. Suas biologia e distribuição são bastante semelhantes às de L. pertusa.
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O “Projeto de Caracterização Ambiental de Águas Profundas da Bacia de Campos
(Cenpes/Petrobras)” de 2003, coletou em na Bacia de Campos (área referente ao município do
Rio de Janeiro) o coral solitário Deltocyathus cf. D. italicus a 1.600 de profundidade, o coral
cogumelo Anthomastus grandiflorus a 1.100 m de profundidade, e Anthothela grandiflora a
1.059 m de profundidade.
Na Bacia de Santos, Pires (2007) e Kitahara (2007) destacam a ocorrência da espécie de coral
solitário Stephanocyathus diadema, registrada a 2.040 m de profundidade, em fundo lamoso. A
espécie ocorre em substratos inconsolidados e não é formadora de recifes.
Estudo realizado pelo Centro de Pesquisa Petrobras (CENPES), verificou-se que a espécie Lophelia
pertusa ocorre com grande expressividade cobrindo cerca de 600 km² do fundo marinho da Bacia
de Santos, enquanto indivíduos da espécie Solenosmilia variabilis ocorrem apenas como fósseis e
restos esqueléticos (PETROBRAS/AECOM, 2015).
A PETROBRAS realizou ainda estudos dos ecossistemas de corais de águas profundas nas Bacias de
Campos e de Santos (PETROBRAS/MINERAL, 2017). As investigações com ROV realizadas nas rotas
dos dutos Uruguá-Mexilhão e Tupi-Mexilhão apontam para a ocorrência de formações coralíneas
entre 200 e 1.000 m, em duas faixas de profundidade:
A) Rasa: 200 e 250 m de profundidade no levantamento de Uruguá-Mexilhão (grandes colônias de
Lophelia pertusa);
B) Profunda: entre 800 e 1.000 m de profundidade nos levantamentos ao longo das diretrizes dos
gasodutos Tupi-Mexilhão e das Rotas 2 e 3, onde foram encontrados bancos de corais de águas
profundas (deep-sea coral mounds).
Na Bacia de Campos, as pesquisas indicaram a presença destes ecossistemas em profundidades
um pouco maiores (de 500 a 1.200 m) (PETROBRAS, 2013; PIRES et. al., 2014).
Bancos de algas calcárias geralmente ocorrem associados aos recifes de corais, nos quais se fixam
e dependem como base física. As algas calcárias formam verdadeiros recifes naturais, pois são os
organismos que mais concentram o carbonato calcário. Os recifes coralíneos apresentam
grande importância biológica por constituírem os sistemas marinhos de maior diversidade
(CASTRO, 1999).

Coordenador:
204/647

II.3.2 - Meio Biótico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

As algas calcárias classe Rhodophyceae ordem Corallinales, têm distribuição latitudinal ampla, da
linha do Equador aos pólos e vertical, da zona entremarés até próximo de 200 m de profundidade
em águas claras (VILLAÇA, 2002) e, segundo Coutinho (2000), geralmente o limite superior de
distribuição desses organismos depende do fim da influência terrígena (por volta de 20 m).
De modo geral, segundo Dias (2000), as ocorrências mais contínuas de algas calcárias na
plataforma continental brasileira encontram-se numa região compreendida entre a plataforma
média e a externa.
Os fundos à base de Melobesiae (Rhodophyceae, Corallinaceae) estendem-se desde a região
amazônica até o sul do Rio de Janeiro, numa formação única no mundo, com cerca de 4.000 km
contínuos entre o rio Pará e Cabo Frio.
As Melobesiae estão presentes, com uma grande variedade de formas em todos os níveis
batimétricos da zona fótica. Em geral, são encontradas algas incrustantes associadas a moluscos
gastrópodes da Família Vermetidae; algas livres nas zonas pós-recifais, como nódulos de 10 a
15 cm ou como artículos ramificados, associados ou não, a fanerógamas marinhas; algas livres ou
incrustantes, variadas em seus aspectos morfológicos, proliferando em toda plataforma
continental até o início do talude, sendo tão abundantes que levam a depósitos autígenos de
grande extensão batimétrica e geográfica (KEMPF, 1970).
Resultados da análise da distribuição geográfica dos sedimentos do Campo de Marlim Sul na Bacia
de Campos, realizado pela PETROBRAS, mostraram a ocorrência de alvos refletivos, identificados
por levantamento realizado na região por métodos indiretos (geofísicos), incluindo dados de
sonar de varredura lateral, sísmica 3D e batimetria de multifeixe. Estes alvos ocorrem até uma
profundidade máxima de aproximadamente 1.350 m e podem estar associados à existência de
bancos de corais de águas frias. Ressalta-se ainda que a faixa preferencial de ocorrência de
bancos de corais é de 400 a 1.000 m.
Na Bacia de Santos, os bancos de algas calcárias estão limitados à costa catarinense, em especial
na Reserva Biológica Marinha (REBIO) do Arvoredo. O banco é composto por rodolitos que se
desenvolvem sobre um fundo arenoso a profundidades que variam de sete a 20 m, ocupando uma
área de aproximadamente 100.000 m² (MINERAL/PETROBRAS, 2017).
O limite batimétrico para a ocorrência de algas é bem inferior a lâmina d’água onde ocorrerão as
atividades (entre 1.000 e 3.000 m, aproximadamente), não se esperando, portanto, a ocorrência
de bancos de macroalgas nessa região.
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Quelônios marinhos
A taxonomia vigente reconhece a existência de sete espécies de tartarugas marinhas, agrupadas
em duas Famílias (Cheloniidae e Dermochelyidae). A Família Cheloniidae está inserida na
superfamília Chelonioidea e a Família Dermochelyidae, na superfamília Dermochelyoidea.
Das sete espécies existentes, cinco habitam e desovam na costa e ilhas oceânicas do litoral
brasileiro: tartatuga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), a tartarugade-pente (Eretmochelys imbricata), a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e a tartaruga-decouro (Dermochelys coriacea) (Figura II.3.2-3).

Tartatuga-cabeçuda (Caretta caretta)

Tartaruga-verde (Chelonia mydas)

Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)

Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivácea)
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Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriácea).
Fonte: TAMAR, 2018a.

Figura II.3.2-3 – Tartarugas marinhas que habitam e desovam na costa e ilhas oceânicas do litoral brasileiro

As tartarugas marinhas são espécies altamente migratórias, migrando pelos oceanos
entre os continentes para reprodução, alimentação e descanso (MEYLAND, 1982 apud PARENTE et
al., 2006).
O Projeto Tamar estuda desde 2001 o deslocamento das tartarugas marinhas, através do
monitoramento por satélite (Figura II.3.2-4). O objetivo de conhecer as rotas migratórias está
entre as pesquisas realizadas para entender melhor o ciclo de vida e o comportamento dos
animais. Os primeiros resultados confirmam que os animais que ocorrem na costa brasileira
nascem ou frequentam a costa de países do continente americano e africano, demonstrando que
as tartarugas são um recurso natural compartilhado e demandam esforços de cooperação
internacional para sua proteção (TAMAR, 2018b).
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Fonte: TAMAR, 2018.

Figura II.3.2-4 – Deslocamento das tartarugas marinhas, através do monitoramento por satélite.

Quanto ao período reprodutivo das tartarugas marinhas, este está concentrado nos meses mais
quentes do ano, podendo variar de acordo com a região e a espécie. No Brasil a temporada de
desovas se concentra entre setembro e abril nas praias do continente, e de dezembro a junho
nas ilhas oceânicas (ICMBio, 2011a). Nos meses de primavera-verão, período reprodutivo, os
animais adultos migram das áreas de alimentação para áreas de reprodução, geralmente
próximas aos locais de desova, onde ocorre o acasalamento (ICMBio, 2011a; MEYLAN & MEYLAN,
2000).
Na costa brasileira, a tartaruga-cabeçuda ou amarela (Caretta caretta) é a espécie
predominante. Sua desova está compreendida, principalmente, na região costeira entre os
estados do Rio de Janeiro e Alagoas, e o período se estende de setembro a março, com o pico
entre os meses de outubro a fevereiro (Centro TAMAR, 2006).
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A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) tem poucas áreas de reprodução, porém bem definidas,
sendo considerada a espécie com maior número de indivíduos no mundo. Particularmente no
Brasil, esta espécie possui hábito solitário nas incursões à praia para desovas. Estas são
concentradas

no

Estado

de

Sergipe,

havendo

pouquíssimos

registros

na

região

do

presente estudo.
A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é uma espécie cosmopolita e as principais áreas de
nidificação e alimentação estão nos trópicos. No Brasil, as áreas oceânicas são as principais áreas
de desova dessa espécie, sendo a Ilha de Trindade o maior sítio do Atlântico Sul. Sua área de
alimentação, entretanto, estende-se da costa do Estado de São Paulo até o Ceará.
Existem poucos dados e registros da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) ao redor do
mundo. No Brasil, é a espécie mais ameaçada, possuindo um número bem reduzido de fêmeas e
tendo o litoral Norte do Estado do Espírito Santo como seu único sítio reprodutivo.
De acordo com estudos do Projeto TAMAR, na região do presente estudo ocorrem as cinco
espécies de tartarugas marinhas que desovam no litoral do Brasil. Entretanto, há registros de
desova apenas da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), da tartaruga-de-couro (Dermochelys
coriacea) e da tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata).
Foram consultados os resultados obtidos no primeiro ano de atividades do Projeto de
Monitoramento de Praias da Bacia de Santos Fase 2 - PMP-BS (setembro de 2016 a setembro de
2017). O PMP-BS foi uma exigência do IBAMA para avaliar a interferência das atividades de
produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos sobre os
tetrápodes marinhos, compreendendo os mamíferos, aves e quelônios marinhos, através do
monitoramento de praias na área de influência daquele empreendimento e do atendimento
veterinário aos animais registrados (reabilitação e necropsia).
No período contemplado pelo relatório do PMP-BS foram registradas as cinco espécies de
tartarugas marinhas com ocorrência conhecida na costa do Brasil. A tartaruga verde (Chelonia
mydas) foi responsável por 94,3% dos encalhes, contabilizando 1.055 ocorrências (Figura II.3.2-5)
(PETROBRAS/CTA (2018).
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Dentre os quelônios marinhos necropsiados, dois (2) foram de tartarugas-cabeçudas (Caretta
caretta), um (1) de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e 150 de tartarugas-verdes
(Chelonia mydas). Somente dois animais eram adultos, um exemplar de tartaruga-cabeçuda e um
exemplar de tartaruga-verde, o restante (n=152) eram de juvenis. A principal causa mortis de
Chelonia mydas no Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos Fase 2 foi a
asfixia/afogamento (n=60) (PETROBRAS/CTA, 2018).
Elevados números de encalhes de tartarugas verde são registrados em outros projetos de
monitoramento. O Projeto de Monitoramento das Bacias de Campos e Espírito Santo registrou ao
longo de 5 anos 18.488 encalhes (PETROBRAS, 2016) enquanto o PMP-BS Fase 1 em um ano
obteve 5.221 registros (PETROBRAS, 2016).

Fonte: PETROBRAS/CTA (2018).

Figura II.3.2-5 – Riqueza e abundância das espécies de quelônios marinhos registrados pelo
PMP-BS Fase 2. A linha vermelha representa o percentual acumulado.
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O Anexo II.3.2-2 apresenta mapa com a ocorrência e distribuição das tartarugas marinhas nas
Bacias de Campos e Santos, com ênfase as proximidades da região da atividade.
Sobre as ameaças e riscos para as populações de tartarugas marinhas em território brasileiro, os
principais são: a ocupação irregular do litoral; abate de fêmeas e coleta de ovos; trânsito e
iluminação artificial nas praias de desova; captura acidental em artes de pesca; criação de
animais domésticos nas praias de desova; poluição dos mares; trânsito de embarcações rápidas e
extração mineral em praias (SANCHES, 1999).
Com relação aos impactos ambientais que a sísmica pode gerar no meio ambiente, o maior
número de estudos é focado na avaliação dos efeitos em peixes e mamíferos marinhos, mas em
relação aos impactos em quelônios, são poucos os estudos publicados.
Segundo Vilardo (2006 apud SFORZA et al., 2017), embora grande parte dos impactos ainda não
estejam completamente dimensionados, há um consenso em relação a ausência de impactos
agudos – como morte ou incapacitação – na macrofauna. Os impactos de caráter
comportamental, como evasão ou fuga, são de difícil mensuração e, portanto, não permitem o
estabelecimento da significância biológica para os indivíduos e populações afetadas.
As cinco espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil continuam ameaçadas de
extinção, segundo critérios das listas brasileira e mundial de espécies ameaçadas. O Quadro
II.3.2-11 apresenta a lista e o status de ameaça de cada espécie.
As tartarugas marinhas são protegidas por uma considerável diversidade de leis brasileiras, como
a Portaria SUDEPE nº 05, de 31 de janeiro de 1986, que proíbe a captura dessas espécies; Lei de
Crimes Ambientais (Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998); e Decreto nº 3179, de 21 de
setembro de 1999, que preveem sansões e penas para práticas ilegais como captura matança,
coleta de ovos, consumo e comércio de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas.
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Quadro II.3.2-11 – Lista de espécies de tartarugas marinhas registradas no Brasil.
Família

Espécie

Nome Comum

MMA (2016)

Caretta caretta

Tartaruga-cabeçuda

EN - Em perigo

Chelonia mydas

Tartaruga-verde

VU - Vulnerável

Eretmochelys imbricata

Tartaruga-de-pente

CR - Criticamente em perigo

Lepidochelys olivacea

Tartaruga-oliva

EN - Em perigo

Dermochelys coriacea

Tartaruga-de-couro

CR - Criticamente em perigo

Cheloniidae

Dermochelyidae
Fonte: MMA (2016).

II.3.2.2 -

Diagnóstico de Mamíferos Marinhos nas Bacias de Santos e
Campos

O termo de referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº11/2018, solicita a elaboração de um
diagnóstico de mamíferos marinhos para a Bacia de Santos, em função da necessidade de
consolidação qualificada de dados que estão sendo gerados, através de diferentes ferramentas
metodológicas, planejadas com objetivos distintos. A partir desta solicitação, propõe-se aqui a
elaboração de um diagnóstico a ser consolidado em três fases distintas: Um diagnóstico
preliminar com uma ampla visão acerca dos novos dados que estão sendo gerados, a elaboração
de uma modelagem de uso de habitat por cetáceos e a comparação com a área sísmica pleiteada
e, uma validação do diagnóstico durante a execução da campanha sísmica.
Uma vez que as Bacias de Campos e Santos são áreas contínuas, este diagnóstico foi elaborado
contemplando dados das duas Bacias.
Os mamíferos marinhos dividem-se em seis grupos, a saber: sirênios, ursídeos, pinípedes,
mustelídeos, cetáceos e a ordem extinta Desmostylia. Registros de pinípedes, mustelídeos e
cetáceos são reportados para as Bacias de Santos e Campos, porém os pinípedes e mustelídeos
apresentam distribuição costeira e não ocorrem nas áreas onde está sendo solicitada a pesquisa
sísmica, áreas além do talude.
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Cetáceos das Bacias de Santos e Campos

A ordem cetácea é dividida em duas sub-ordens, os odontocetos que são os cetáceos que
possuem dentes e os misticetos, que são as grandes baleias de barbatana.
No Brasil são registradas nove espécies de grandes baleias (8 - baleias de barbatanas e o
cachalote) e 35 de pequenos cetáceos (golfinhos e botos) ao longo da costa do Brasil (Lodi &
Borobia, 2013). O conhecimento sobre sua biologia, habitat e estado de conservação de grande
parte dessas espécies ainda é pequeno. A maioria das espécies de baleias utiliza o litoral
brasileiro de maneira sazonal, durante o período reprodutivo no inverno e primavera austral.
Grande parte dessas espécies foi dizimada pela caça comercial e estão listadas como ameaçadas
por organizações locais e internacionais de conservação (por exemplo, a Comissão Baleeira
Internacional [IWC], a União Internacional para a Conservação da Natureza [IUCN], o Ministério
do Meio Ambiente do Brasil [MMA]). Embora algumas estejam se recuperando, o tamanho e as
tendências populacionais de outras espécies ainda são reduzidos ou desconhecidos. No caso dos
cetáceos de médio e pequeno porte (a maioria dos odontocetos) pouco se sabe sobre movimentos
sazonais, os quais, quando existem, estão associados a feições oceanográficas como a
convergência subtropical no sul do Brasil (MORENO et al., 2005). Muitas dessas espécies,
apresentam sérios problemas de conservação no litoral brasileiro e por isso também são listadas
como ameaçadas pelo governo brasileiro e por organizações internacionais.

 Até o presente, 37 espécies de cetáceos foram registradas na região das Bacias de Santos e
Campos e todas são potencialmente suscetíveis às atividades relacionadas à exploração e
produção de petróleo. Parte dessas espécies preferem habitats costeiros, outras habitats
oceânicos e algumas ocorrem em ambos os ambientes. Estudos multi-metodológicos
recentemente iniciados, estão buscando descrever sua estrutura populacional, abundância,
uso do habitat e ciclo de vida. Dados que serão fundamentais para o correto entendimento do
impacto das atividades humanas sobre as populações de cetáceos.
É apresentada no Quadro II.3-12, a lista de cetáceos com ocorrência provável e confirmada na
área de estudo. Informações sobre área de ocorrência, sazonalidade e status de conservação.
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Quadro II.3-12 - Espécies de cetáceos observadas nas Bacias de Santos e Campos.
Legenda: (C): comunidade costeira; (O) comunidade oceânica; (S) ocorrência sazonal, (N) ocorrência
não sazonal, (DI) dados insuficientes

Subordem

Mysticeti

Família

Balaenopterid
ade

Balaenidade

Odontoceti

Delphinidae

Nome científico

Nome comum

Origem

Sazonalidade

Status de
conservação
(MMA, 2014)

Balaenoptera bonaerensis

baleia-minkeantártica

O

S

Não ameaçado

Balaenoptera
acutorostrata

baleia-minke-anã

C

DI

Não ameaçado

Balaenoptera borealis

baleia-sei

O

S

EN

Balaenoptera edeni

baleia-de-bryde

C

N

Não ameaçado

Balaenoptera musculus

Baleia-azul

O

S

CR

Balaenoptera physalus

baleia-fin

O

S

EN

Megaptera novaeangliae

baleia-jubarte

C/O

S

Não ameaçado

Eubalaena australis

baleia-franca-do-sul

C

S

EN

Phocoena spinipinnis

Boto-de-Burmeister

C

DI

DI

Delphinus sp.

golfinho-comum

C

N

Não ameaçado

Feresa attenuata

orca-pigmeia

O

DI

Não ameaçado

Globicephala melas

baleia-piloto-depeitorais-longas

O

DI

Não ameaçado

Globicephala
macrorhynchus

baleia-piloto-depeitorais-curtas

O

DI

Não ameaçado

Grampus griseus

golfinho-de-risso

O

DI

Não ameaçado

Lagenodelphis Hosei

golfinho-de-Fraser

O

DI

Não ameaçado

Lissodelphis Peronii

golfinho-liso-austral

DI

Não ameaçado

Orcinus orca

Orca

DI

Não ameaçado

Pontoporia Blainvillei

Toninha

C

N

CR

Pseudorca Crassidens

falsa-orca

O

DI

Não ameaçado

Sotalia Guianensis

boto-cinza

C

N

VU

Stenella Attenuata

golfinho-pintado pantropical

O

DI

Não ameaçado

Stenella Frontalis

golfinho-pintado-doatlântico

C

N

Não ameaçado

Stenella coeruleoalba

golfinho-listrado

C/O

DI

Não ameaçado

Stenella clymene

golfinho-de-Clymene

O

DI

Não ameaçado

C/O
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Nome científico

Nome comum

Origem

Sazonalidade

Status de
conservação
(MMA, 2014)

Stenella longirostris

golfinho-rotador

O

DI

Não ameaçado

Steno bredanensis

golfinho-de-dentes
rugosos

C

N

Não ameaçado

Tursiops truncatus

golfinho-nariz-de
garrafa

C/O

N

Não ameaçado

Physeter macrocephalus

Cachalote

O

DI

VU

Kogia breviceps

cachalote-pigmeu

O

DI

Não ameaçado

Kogia sima

cachalote-anão

O

DI

Não ameaçado

Berardius amuxii

baleia-bicuda-deArnoux

O

DI

Não ameaçado

Mesoplodon europaeus

baleia-bicuda-deGervais

O

DI

DI

Mesoplodon densirostris

baleia-bicuda-deBlainville

O

DI

DI

Mesoplodon mirus

baleia-bicuda-de-True

O

DI

DI

Mesoplodon layardi.

baleia-bicuda-de Layardi

O

DI

-DI

Hyperoodon planifrons

baleia-bicuda-defrente-plana

O

DI

-DI

Ziphius cavirostris

Baleia-bicuda-deCuvier

O

Di

DI

Fonte: Siciliano et al. (2006); Engel et al. (2006); Zerbini et al. (1999); Lodi & Borobia (2013); SIMMAM (2018); MMA (2014).
CR - Criticamente em perigo - Risco extremamente alto de extinção na natureza.
EN - Em Perigo - Risco muito alto de extinção na natureza.
VU - Vulnerável - Risco alto de extinção na natureza. DD – dados deficientes

As comunidades de cetáceos costeira e oceânica geralmente apresentam diferenças quanto à
composição de espécies (SICILIANO et al., 2006). A Plataforma Continental (até 200 m de
profundidade) abriga espécies costeiras, enquanto as áreas com lâminas d’água mais profundas
abrigam espécies oceânicas. O talude continental constitui uma área de interface e pode abrigar
ambas as comunidades (MORENO et al., 2005; SICILIANO et al., 2006).
Quase todos os misticetos, empreendem grandes migrações sazonais entre suas áreas de
alimentação e reprodução. A maioria das grandes baleias passa o verão em águas polares ou
subpolares, onde se alimentam de pequenos crustáceos e de pequenos peixes que são
abundantes nessas áreas (POUGH, 1999), por isso os misticetos costumam escolher estes locais
como área de alimentação. Durante o inverno, deslocam-se em direção ao equador à procura de
águas mais quentes e de clima menos rigoroso, para reproduzir e criar seus filhotes (JACOBINA,
2000). De maneira geral, o pico do período migratório das grandes baleias na região Sudeste está
compreendido entre o início de junho e meados de novembro.
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Os odontocetos percorrem menores distâncias que os misticetos e suas rotas migratórias estão,
na maior parte das vezes, relacionadas à busca por alimento. As espécies que fazem parte desse
grupo possuem uma distribuição diversificada podendo estar estritamente relacionadas a regiões
costeiras ou caracterizar-se pela ampla distribuição (JEFFERSON et al., 2003).

II.3.2.4 -

Espécies Prioritárias

As diversas espécies de cetáceos que ocorrem na região das Bacias de Santos e Campos diferem
em seus hábitos e habitats, além do seu estado de conservação. A seguir são apresentadas, em
ordem alfabética, as espécies consideradas como prioritárias para estas Bacias.

 Baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni/brydei): A baleia-de-Bryde é considerada como “dados
deficientes” pela IUCN (IUCN, 2013). Trata-se de uma espécie pouco conhecida no Brasil e que
ainda possui problemas taxonômicos. Grande parte do habitat dessa espécie inclui o litoral
sudeste e sul do Brasil com grande sobreposição na área de interesse da indústria do petróleo
na Bacia de Santos (ZERBINI et al., 1997). Embora a espécie seja considerada “dados
deficientes”, existe alguma preocupação com o status das baleias-de-Bryde pois a abundância
dessa espécie nessa região não é conhecida, mas a densidade aparenta ser baixa. Além disso,
a baleia-de-Bryde foi alvo da caça à baleia e teve sua população reduzida por essa atividade
em meados do século XX (WILLIAMSON, 1975; ZERBINI et al., 1997). Atualmente não existem
evidências de que tenha havido recuperação populacional (ANDRIOLO et al., 2010).

 Baleias-bicudas (Família Ziphiidae): As baleias-bicudas que ocorrem no Brasil são listadas
dentro da categoria de “dados deficientes” pelo MMA (ICMbio, 2011). Pouco se sabe sobre
diversos aspectos da ecologia desses animais por causa do seu hábito oceânico,
comportamento críptico e baixa densidade. A preferência por regiões associadas ao talude
continental e regiões abissais, faz com que as baleias-bicudas sejam vulneráveis aos possíveis
impactos relacionados a atividades de exploração e produção principalmente considerando
que essas espécies são bastante vulneráveis por atividades sísmicas e pelo aumento do ruído
(poluição sonora) submarino (COX et al., 2006).
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 Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae): No litoral brasileiro são abundantes na região do
Arquipélago de Abrolhos, Bahia (SICILIANO, 1997), o qual é um reconhecido sítio reprodutivo
desta população. Apesar da baleia-jubarte se manter predominantemente afastada do
continente durante sua migração, na região próxima de Arraial do Cabo (onde a plataforma
continental é estreita e a profundidade é maior) é comum avistar indivíduos desta espécie
passando bem próximos da linha de costa entre os meses de junho e dezembro (SICILIANO et
al. 2006). A maior proporção de encalhes constatada neste mesmo período está de acordo
com o esperado. O fato de haver registros de encalhe de indivíduos recém-nascidos, jovens e
adultos (de ambos os sexos), corrobora com a existência de um corredor migratório da espécie
na Bacia de Campos (SICILIANO et al. 2006). Para o Brasil, Freitas et al. (2004), utilizando o
método de marcação e recaptura com dados de 1996 a 2000 estimaram 2.393 (CV= 0,27)
indivíduos para a porção norte do Banco dos Abrolhos. Zerbini et al. (2004) utilizando o
método de amostragem de distâncias (Distance Sampling) para dados de 1999 e 2000
estimaram em 628 (CV= 0,33) indivíduos no trecho entre Salvador e Natal (entre os paralelos
5º e 10º S e entre a costa e o meridiano 033º W). Em 2005 a amostragem aérea foi estendida,
cobrindo desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, estimando 6.251 (CV= 0,16)
baleias-jubartes na costa brasileira, entre os Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte,
durante o pico da temporada reprodutiva da espécie em 2005 (Andriolo et al. 2006) (apud
ICMBio, 2011b).

 Cachalote (Physeter macrocephalus): O cachalote também foi uma espécie cujas populações
foram reduzidas durante o período de caça-à-baleia (WHITEHEAD, 2002). O seu status de
conservação atual é “vulnerável” segundo a lista de espécies ameaçadas do MMA (ICMBio,
2011). Essa espécie habita principalmente o talude continental e áreas oceânicas no sudeste e
sul do Brasil (PINEDO et al., 2002; ZERBINI et al. 2004), portanto sua distribuição se sobrepõe
de maneira ampla com as áreas de interesse da indústria do petróleo na região das Bacias de
Santos

e

Campos,

tornando-a

vulnerável

aos

potenciais

impactos

causados

pelo

desenvolvimento de atividades de exploração e produção.

 Golfinho-nariz-de-garrafa ou boto (golfinhos do gênero Tursiops): Os golfinhos-nariz-degarrafa estão distribuídos em toda costa do Brasil, em ecossistemas estuarinos, marinhos
costeiros e oceânicos (SIMOES-LOPES e FABIAN, 1999; ZERBINI et al., 2004; FRUET et al.,
2011). De maneira geral, o tamanho de suas populações é pouco conhecido, especialmente
para animais que ocorrem em mar aberto. Além disso, existem evidências de que as mesmas
estejam estruturadas em unidades populacionais menores. As populações estuarinas e
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costeiras estão sob forte pressão de atividades antrópicas, como capturas em redes de pesca e
poluição ambiental (FRUET et al., 2010, BARRETO, 2012), com vários casos de doenças
relacionadas à degradação ambiental registrados. O MMA considera o golfinho-nariz-de-garrafa
como “dados deficientes”, porém populações estuarinas no sul do Brasil foram recentemente
classificadas como “vulneráveis”. O habitat desses golfinhos apresenta uma importante
sobreposição com as áreas de interesse da indústria nas Bacias de Santos e campos e são,
portanto, potencialmente vulneráveis a essas atividades.

 Golfinho-pintado-do-Atlântico

(Stenella

frontalis):

O

golfinho-pintado-do-Atlântico

é

classificado como “dados deficientes” pela IUCN (HAMMOND et al., 2012). Existem evidências
de que a espécie apresente uma população isolada no sudeste-sul do Brasil (Moreno et al.,
2005; CABALLERO et al., 2013), cuja distribuição corresponde em grande parte às regiões de
interesse da indústria do petróleo na Bacia de Santos. Esse padrão de ocorrência somado ao
isolamento geográfico faz com que o monitoramento dessa espécie seja de grande
importância, com enfoque principal em estudos relacionados à determinação de estrutura dos
estoques e estimativas de tamanho e tendência populacional.

 Outras espécies: Outras espécies de cetáceos (p.ex., animais da subfamília Globicephalinae
[orcas, falsas orcas], Delphininae [golfinhos oceânicos], Balaenopterinae [ baleias azul, fin, sei
e minke]) que regularmente ocorrem nas Bacias de Santos e Campos (ZERBINI et al., 2004)
também necessitam atenção. Em função de seu pouco conhecimento e possivelmente baixa
densidade, torna-se mais difícil a avaliação de possíveis impactos.

II.3.2.5 -

Informações Recentes

O volume de dados acerca da ocorrência e distribuição de cetáceos nas Bacias de Campos e
Santos tem aumentado muito em função dos monitoramentos ambientais exigidos pelo
IBAMA/DILIC como condicionante das licenças emitidas para o desenvolvimento de atividades da
Indústria do Petróleo. Os dados gerados em processos licenciados estão sendo progressivamente
inseridos no Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos – SIMMAMM e no Banco
de Dados Ambientais Regionais do IBAMA (BDA).
A seguir é apresentada uma figura extraída do SIMMAMM com os registros de avistagens e
detecções acústicas de cetáceos nas Bacias de Santos e Campos.
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Fonte:SIMMAMM

Figura II.3.2-6 - registros de avistagens e detecções acústicas de cetáceos nas Bacias de Santos e Campos

O SIMMAMM conta com uma série de usuários, pesquisadores e colaboradores, que estão
depositando os dados no sistema. Para a área das Bacias de Santos e Campos cerca de 11.000
registros estão disponíveis.
Dentre as atividades da indústria E&P na região das Bacias de Santos e Campos, os levantamentos
sísmicos e o desenvolvimento do polo Pré Sal são os principais geradores de dados de
distribuição, comportamento e ecologia de cetáceos.
Registros de mamíferos marinhos nas Bacias de Santos e Campos têm sido feitos através de
avistagens realizadas pelas equipes de Monitoramento da Biota Marinha realizados em navios
sísmicos e os dados são inseridos no SIMMAMM ao final do projeto. A seguir são apresentados,
como exemplo, dois projetos recentes da Spectrum na Bacia de Santos.
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Entre 20 de Julho de 2016 e 02 de Janeiro de 2017, no âmbito da LPS nº 110/2016, foi realizada a
Pesquisa Sísmica Marítima 2D, não Exclusiva, nas Bacias Sedimentares Campos e Santos, Fase II,
nas Bacias de Campos e Santos (SPECTRUM/ECOLOGY, 2016). Durante o período da
pesquisa foram registrados 185 indivíduos. Os registros de avistagem se distribuíram conforme a
Quadro II.3-13. Na Sub-Ordem Misticeti, houve um registro de Balaenoptera acutorostrata e um
registro de Balaenoptera bonaerensis, ambas baleia-minke. Em 10 avistagens não foi possível
identificar a espécie, sendo identificado apenas por Balaenoptera sp.
Quadro II.3-13 - Registros realizados nas Bacias de Campos e Santos,
LPS nº 110/2016, entre 20 de Julho de 2016 e 02 de Janeiro de 2017.
Espécie

Nº de indivíduos
registrados

Nome comum

Balaenoptera acutorostrata

Baleia-minke

Balaenoptera bonaerensis

Baleia-minke

Eventos de
Avistagem
1

1

1

1

Balaenoptera sp.

13

10

Ceatáceo de grande porte

20

17

Delphinidae

11

2

Globicephala macrorhyncus

Baleia-piloto

8

1

Globicephala sp.

Baleia-piloto

30

1

Megaptera novaengliae

Baleia-jubarte

60

27

6

1

20

1

Odontoceto de médio porte
Steno bredanensis

Golfinho-de-dentes-rugosos

Tursiops truncatus

Golfinho-nariz-de-garrafa

TOTAL

15

1

185

63

Ainda no âmbito da LPS nº 110/2016, entre 14 de dezembro de 2017 a 18 de fevereiro de 2018,
durante o período Fase II da pesquisa, foi registrado um total de cinco (5) avistagens, distribuídos
conforme a Quadro - II.3-14 (SPECTRUM/ECOLOGY, 2018). Ocorreram três (3) avistagens de
cachalote. Outras duas avistagens foram de golfinhos, família Delphinidae.
Quadro - II.3-14 - Registros realizados nas Bacias de Campos e Santos,
LPS nº 110/2016, entre 14 de dezembro de 2017 a 18 de fevereiro de 2018.
Espécie

Nome comum

Stenella clymene

Golfinho-fiandeirode-bico-curto

Physeter macrocephalus

Cachalote

Delphinidae

-

TOTAL

Nº de indivíduos
registrados

Eventos de
Avistagem

23

01

10

03

100

01

133

05
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Os projetos de Monitoramento de Baleia-Jubarte por Telemetria Satelital (PMBS) desenvolvidos
pelo Instituto Aqualie para a Shell e para a CGG, este último como condicionante de
licenciamento, geraram uma vasta gama de informações referentes aos parâmetros ecológicos da
Baleia Jubarte nas Bacias de Campos e de Santos.
Nos primeiros anos do projeto PMBS, entre 2003-2012, foram avaliados os movimentos, uso do
habitat, as rotas e os destinos migratórios das Baleias-Jubarte. Os registros obtidos indicaram
diferenças no uso da área entre as Bacias de Santos e Campos. Na Bacia de Santos os registros
foram predominantemente migratórios, enquanto na Bacia de Campos foram observadas
atividades reprodutivas e de cria de filhotes.

Figura II.3.2-7 - Uso do habitat das baleias-jubarte marcadas durante a primeira (período 2003-2007,
esquerda) e segunda (período 2008-2012, direita) fases do PMBS. Note que a expansão das atividades do
projeto a partir de 2008 revelou que o uso do habitat das baleias é muito mais amplo em relação àquele
descrito anteriormente, demonstrando a importância de marcar animais ao norte do Banco dos Abrolhos.
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Figura II.3.2-8 - Habitats pré-migratórios das baleias-jubarte no litoral brasileiro
(polígonos em amarelo) no litoral do ES e RJ e na região sudeste do Banco dos Abrolhos.

Mais recentemente, em 2017, o PMBS através da telemetria satelital, realizou uma avaliação da
alteração comportamental das Baleias-Jubarte nas proximidades de uma pesquisa sísmica. Os
dados obtidos, ainda que pequeno número amostral, indicam alteração temporária no
comportamento de mergulho.
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Figura II.3.2-9 - Mapa mostrando os movimentos da baleia PTT-120938 sobre as áreas de manobra e
aquisição e durante exposição de atividades sísmicas nos dias 4-6/11/2016. Na legenda, “ativo com baleia”
significa prospecção sísmica ativa no momento em que a baleia esteve nas áreas de aquisição e manobra,
enquanto “ativo sem baleia” significa que prospecção sísmica ativa, mas o indivíduo já havia deixado a área
de aquisição e manobra.
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Por ocasião do desenvolvimento do Polo Pré-sal, o IBAMA exigiu a execução de um programa de
monitoramento de cetáceos através de diferentes ferramentas metodológicas, o PMC-BS. A
seguir, são transcritas as considerações finais, apresentando um panorama dos principais
resultados, do PMC-BS após dois anos de campanhas realizadas.

 Foram realizadas 12 campanhas nos dois primeiros anos do projeto, sendo 4 de Avistagem
Aérea, 4 de Avistagem Embarcada e Monitoramento acústico passivo (MAP) e 4 de Telemetria.
Nestas campanhas foi realizado um esforço amostral de mais de 58 mil quilômetros
percorridos, com mais de 1.250 detecções de cetáceos;

 Foram marcados com transmissores de diferentes tipos 32 animais de 8 espécies de cetáceos,
com dados de deslocamento, mergulho e outros;

 Um total de 509 indivíduos de 20 espécies de cetáceos foram catalogados por meio de
fotoidentificação;

 Foram coletadas 169 amostras de biópsia de 17 espécies de cetáceos para análises genéticas e
de contaminantes;

 Foram registradas 23 espécies de cetáceos distribuídas em 5 famílias, o que corresponde a
aproximadamente 60% da riqueza esperada para a Bacia de Santos;

 A sazonalidade foi um importante fator estruturador da comunidade de cetáceos,
especialmente as grandes baleias, que migram através ou para a Bacia de Santos no inverno
e primavera;

 Dentre as espécies observadas, 35% estão ameaçadas de extinção, incluindo duas criticamente
ameaçadas (baleia-azul e toninha); outras 13 espécies são consideradas deficientes em dados,
com importantes informações biológicas sendo coletadas no âmbito do PMC-BS;

 A integração de metodologias tem sido fundamental para uma descrição adequada da
comunidade de cetáceos, com informações genéticas que podem aprimorar a identificação
visual em campo, inclusive a nível sub-específico;
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 A partir das análises dos cliques de odontocetos, coletados pelo monitoramento acústico
passivo (MAP), foram confirmados registros da presença de espécies consideradas crípticas, tal
como a toninha (Pontoporia blainvillei), cachalote-pigmeu ou cachalote anão (Kogia sp.) e a
família das baleias-bicuda (Ziphiidae). Estas espécies não foram registradas visualmente
durante as campanhas de Avistagem e MAP;

 O MAP foi uma ferramenta importante para complementar as detecções visuais. O número de
detecções acústicas foi sempre superior às detecções visuais. Apesar da dificuldade do MAP na
detecção de espécies de misticetos e na identificação de espécies de delfinídeos quando
comparado à avistagem, novos táxons puderam ser confirmados pelo MAP neste segundo ano
do PMCBS, contribuindo com informações sobre a riqueza de espécies na Bacia de Santos.
Considera-se, portanto, que existe complementariedade na aplicação das diferentes técnicas
de amostragem (MAP e Amostragem Visual);

 A diversidade genética de pelo menos sete espécies foi descrita, com a maioria apresentando
alta diversidade genética; também sendo investigada preliminarmente a estrutura genética de
populações de duas espécies;

 Foram identificadas regiões de concentração de avistagens de cetáceos odontocetos e
misticetos, incluindo regiões ao longo do talude e regiões costeiras; com variações entre as
campanhas;

 Segundo a modelagem de habitat, as regiões de concentração de odontocetos têm relação
com o gradiente de profundidade, sendo as regiões do talude de grande importância para este
grupo, e com a alta concentração de clorofila “a”na água, que indicam regiões de alta
produtividade primária;

 Ainda segundo a modelagem de habitat, a maior frequência de odontocetos estava associada
com regiões de menor temperatura, possivelmente a região de Cabo Frio pela ressurgência e o
sul da Bacia de Santos;

 Informações sobre os movimentos e fidelidade a determinadas regiões por diferentes espécies
de cetáceos foram obtidas através de transmissores satelitais e fotoidentificação,
evidenciando deslocamentos de pequena e grande escala (que extrapolam os limites da Bacia
de Santos), dependendo da biologia da espécie;
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 Dados importantes e inéditos sobre rotas migratórias de pelo menos três grandes baleias
foram descritos, como a baleia-sei, baleia-minke-antártica e baleia-jubarte;

 Foi descrito o uso da Bacia de Santos para alimentação de quatro espécies de misticetos,
incluindo a baleia-de-bryde, que é residente na costa brasileira, e outras três espécies
migratórias que usam águas tropicais também para reprodução;

 Os movimentos de espécies como o golfinho-nariz-de-garrafa foram descritos com base em
dados coletados por meio de transmissores satelitais e fotoidentificação, sendo estes dados
inéditos sobre o ecótipo oceânico desta espécie;

 Também foram descritos o comportamento de mergulho para pelo menos cinco espécies, que
não utilizam toda a coluna d´água durante seu comportamento diário;

 A densidade e abundância de misticetos e odontocetos foi estimada para a Bacia de Santos
por meio das Campanhas de Avistagem Embarcada, com a descrição de variações
sazonais/temporais para os dois grupos;

 Estima-se que existam entre 20 e 40 mil odontocetos e até 1.140 misticetos usando a Bacia de
Santos, sendo estes últimos sazonais;

 A comparação do sucesso de observadores independentes nas Campanhas de Avistagem Aérea
fornece importantes oportunidades para correção de vieses de percepção; a probabilidade de
detecção do segundo observador foi maior do que a probabilidade de detecção do primeiro,
ou seja, o segundo observador viu mais animais do que o primeiro;

 Os dados de sobrevoos descrevem um padrão decrescente na quantidade de grupos avistados;
as flutuações das populações na região amostrada podem ser em decorrência das possíveis
mudanças nas condições ambientais;

 As estimativas de densidade e abundância de cachalotes por MAP foram refinadas, em relação
ao primeiro ano, ficando o tamanho mínimo estimado da população em 130 indivíduos; houve
grande variação na densidade, com pico no final da primavera e início do verão e maior
concentração na porção centrosul da Bacia de Santos;
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 Pelas detecções acústicas do MAP que compõem a sonoteca, foi possível descrever os padrões
de assovios de diferentes espécies de delfinídeos da Bacia de Santos. Nesse segundo ano,
foram inseridos sons característicos de 8 espécies e 2 gêneros. A comparação dos assovios,
através de estatística multivariável, demonstrou a existência de características espécieespecíficas com taxas de acerto de mediana a alta (~ 50% - 70%) para os diferentes gêneros,
contribuindo para o conhecimento das características das vocalizações e comportamento
acústico da comunidade de cetáceos da região.

 Novos sons de misticetos foram registrados no PMC-BS, como o canto da baleia-jubarte
(Megaptera novaeangliae), e novos sons da baleia-franca-austral, registrados através dos
DTAGs, vocalizações inéditas que enriquecem o repertório acústico descrito para a espécie;

 Apesar da grande sobreposição das características acústicas dos assovios das espécies de
delfinídeos, foi possível achar diferenças entre os repertórios das diferentes espécies que
podem, potencialmente, ser usadas para uma identificação taxonômica em nível de espécie
ou gênero pelos sons;

 Foi identificada e avaliada a prevalência de diferentes lesões de pele nos cetáceos da Bacia
de Santos, incluindo doenças, interações com outras espécies (p.ex., tubarões) e lesões
causadas por atividades antrópicas, como a pesca e o tráfego de embarcações.
Sem dúvidas, o Projeto PMC-BS trouxe contribuições expressivas para o entendimento dos
aspectos ecológicos dos cetáceos na Bacia de Santos, mas, em função do baixo número de
registros obtido até o momento, provavelmente em função do reduzido esforço empregado em
relação ao tamanho da área proposta, poucas conclusões podem ser tiradas.
Como complementação ao conhecimento das espécies ocorrentes na área de estudo, foram
consultados também os resultados obtidos durante sete anos do Projeto de Monitoramento de
Praias da Bacia de Campos e Espírito Santo (7° Relatório Anual, outubro de 2010 a setembro de
2017) e um ano de atividades do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos Fase 2 PMP-BS (setembro de 2016 a setembro de 2017). O PMP-BC/ES e o PMP-BS foram uma exigência
do IBAMA para avaliar a interferência das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás
natural no Polo Pré-Sal das Bacias de Campos, Espírito Santo e Santos sobre os tetrápodes
marinhos, compreendendo os mamíferos, aves e quelônios marinhos, através do monitoramento
de praias na área de influência daquele empreendimento, e do atendimento veterinário aos
animais registrados (reabilitação e necropsia).
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Durante os sete anos de PMP-BC/ES foram registradas 1142 ocorrências de encalhes referentes a
4 espécies da subordem Mysticeti e 18 espécies da subordem Odontoceti. O maior número de
ocorrências foi relacionado à família Delphinidae (n=650), representada principalmente pelas
espécies Sotalia guianensis (n=544), Tursiops truncatus (n=62) e Steno bredanensis (n=21).
Também foram registrados números expressivos de encalhes das famílias Balaenopteridae
(n=156) sendo 142 referentes à Megaptera novaeangliae e a Família Pontoporidae, com 161
encalhes de Pontoporia blainvillei (Petrobras, 2018).
Durante o período do monitoramento foram registrados 168 animais mortos e apenas 12 registros
de encalhe de animais vivos, sendo todos da espécie M. novaeangliae.

Figura II.3.2-10 - Número acumulado de registros de cetáceos, por espécie, obtido pelo PMP-BC/ES
durante o período de outubro de 2010 a setembro de 2017 (fonte: 7° Relatório Anual Projeto de
Monitoramento de Praias Bacia de Campos e Espírito Santo- Petrobras, 2018).

Os dados do PMP-BS, demonstram que durante o período monitorado foram registradas sete (07)
espécies de cetáceos e uma (01) de pinípede. Indivíduos de Sotalia guianensis (boto cinza), que
possui hábitos costeiros, foram os mais abundantes com 67 ocorrências, perfazendo 70,5% do
total. As demais espécies se dividiram em ocorrências pouco frequentes, incluindo as baleias
jubarte (Megaptera novaeangliae) e o golfinho-pintado-do-atlântico (Steno bredanensis) com seis
registros cada. Também foram registrados cinco (05) indivíduos de Pontoporia blainvillei
(toninha) (PETROBRAS/CTA, 2018).
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No período do relatório do PMP-BS foram atendidos quatro (04) animais: duas baleias jubarte
(Megaptera novaeangliae), um golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) e um lobomarinho-do-peito-branco

(Arctocephalus

tropicalis),

e

foram

registrados

3

laudos

de

histopatologia de mamíferos marinhos: um golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) e dois
botos cinza (Sotalia guienensis).

Fonte: PETROBRAS/CTA (2018).

Figura II.3.2-11 – Riqueza e abundância das espécies de mamíferos marinhos
registrados pelo PMP-BS Fase 2. A linha vermelha representa o percentual acumulado.

II.3.2.5.1 -

Perfil Acústico dos Cetáceos

Atividades humanas que geram sons subaquáticos de alta intensidade e de baixa frequência,
como por exemplo, prospecção sísmica e sonares, podem também afetar os mamíferos marinhos
(RICHARDSON et al., 1995). Os efeitos destas atividades nos cetáceos ainda não estão
bem compreendidos, mas estudos recentes têm evidenciado impactos no sistema auditivo
(KETTEN, 2004), distúrbios comportamentais (McCAULEY et al., 2000), assim como embolia
gasosa e gordurosa em algumas espécies (JEPSON et al., 2003; 2005; FERNÁNDEZ et al., 2005)
(ICMBio, 2011b).
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A largura de banda auditiva estimada varia para diferentes espécies de mamíferos marinhos.
Cetáceos de baixa frequência, como misticetos, têm uma faixa de audição de 7Hz a 22kHz
(SOUTHALL et al. 2007). A maioria dos odontocetos, como cachalotes, orcas e golfinhos, se
enquadram na faixa de frequência média de 150Hz-160kHz (Southall et al. 2007) e os botos
cobrem a faixa de alta frequência de 200Hz-180kHz (SOUTHALL et al. 2007). No entanto,
pesquisas mais recentes mostram que os mamíferos que usam altas frequências (botos) têm um
limiar de dano menor do que se pensava anteriormente e, portanto, são mais sensíveis.
A seguir é apresentada uma revisão dos perfis acústicos de espécies de cetáceos que ocorrem nas
Bacias de Santos e de Campos (TODD et al. 2015, ANDRIOLO et al. 2018)
MYSTICETI
Baleia-fin (Balaenoptera physalus)
Quadro II.3-15 - Característica acústica de Balaenoptera physalus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Rangido

Frequência de Pico
(kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

0.01 - 0.03

-

-

0.01 - 0.06
(0.01 - 0.12)

0.02 - 0.03

160 - 189 / 159 – 194.2 rms

0.03 - 0.08

0.03 - 0.05

159 - 183

0.09

-

-

-

0.13

-

Assobios

1.5 - 5

1.5 - 2.5

-

Cliques

16 - 28

-

-

Pulsos, pulsos de baixa frequência,
pulsos de 20Hz, chamadas AB,
Chamado descendente de baixa
frequência tipos II e III, chamados
de 40 Hz
Pulsos simultâneos
Pulsos de alta frequência

Baleia-sei (Balaenoptera borealis)
Quadro II.3-16 - Característica acústica de Balaenoptera borealis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
FM, Varreduras tonais baixas de baixa e alta
frequência
Banda larga, grunhidos

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @1m)

0.02 – 0.11

-

-

0.1 – 0.6

-

-

Varreduras ou gemidos tonais e de Frequência

0.43 (média)

-

-

Chamados de média frequência, pulsos metálicos

1.5 - 3.5
(varreduras)

3 (pulsos)

-
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Baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni)
Quadro II.3-17 - Característica acústica de Balaenoptera edeni (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Tonal alternado, chamados
complexos

0.01 - 0.05

-

-

Tons explosivos, Be2, tons
harmônicos, chamadas tonais

0.02 - 0.80

-

-

0.026 - 0.027

-

-

0.04 - 0.05
(gemidos
harmônicos ≤0.418)

-

-

0.057 - 0.333

-

155 (Be9 média)

0.0595 - 0.0602

-

-

Gemidos FM variados

0.07 - 0.25

0.12 - 0.13

152 - 174

Gemidos não pulsados

0.09 - 0.18

-

-

0.1 - 0.5

-

-

0.14 - 0.19

-

-

0.7 - 0.9

-

-

Chamadas de alta varredura
Gemidos (Be8a), Be7
Chamados ascendentes e
descendentes (Be6), pares de
pulsos descendentes
Chamadas não harmônicas (Be4)

Gemidos pulsados
Chamadas de baixa varredura
Pulsos discretos

Baleia-minke-anã (Balaenoptera acutorostrata)
Quadro II.3-18 - Característica acústica de Balaenoptera acutorostrata (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Cliques do tipo zunido
‘Boings'
‘Star-wars'

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico(kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

5 - >20b

5-6

-

1-1.9

1.2-1.6

-

<9

0.25

150-165

0.05-9.4

-

148-160

Chamado descendente de
baixa frequência

0.02-0.05

-

-

Chamado descendente de
alta frequência

0.03-0.08

-

-

Chamado de média
Frequência

0.04-0.11
3

-

Chamado descendente

Pulsos Metálicos

1.5-3.5
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Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae)
Quadro II.3-19 - Característica acústica de Megaptera novaeangliae (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência
de Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Social

0.01 - 12

0.07 - 1.8

123.5 - 183.7 rms /
136.3 - 203.6

Canto

0.02 - 8
harmônicos > 24b

0.1 - 4

144 - 169 rms / 165 184

0.03 - 1.2

-

133.2 - 171.0 rms /
159.5 - 197.4

-

0.8 - 1.7

143 - 154 (RL @ Dtag)

0.14 - 7.12

-

-

Batidas e
impactos na
superfície
Cliques
Chamados de
Filhotes

ODONTOCETI
Cachalote (Physeter macrocephalus)
Quadro II.3-20 - Característica acústica de Physeter macrocephalus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Cliques

0.1 - 32

5 - 25 (15 centroide)

ASL < 236rms

Cliques lentos

0.1 - 32

5 - 25 (3 centroide)

ASL < 190 rms

Rangido

0.1 - 32

5 - 25 (15 centroide)

ASL 179 - 205
rms

Gritos

0.4 - 22

0.7

-

Trumpete

-

0.5 e 3

172

Codas

-

7 - 9 (centroide)

-

Cliques de filhotes

-

0.3 - 1.7 (centroide)

150 - 162

Chamado de filhote

-

0.2 - 0.7 (centroide)

140 - 152

Cachalote-pigmeu (Kogia breviceps)
Quadro II.3-21 - Característica acústica de Kogia breviceps (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
choro"
Cliques

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

1,36 - 1,48

-

-

60 - 200

125 - 130

-
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Orca (Orcinus orca)
Quadro II.3-22 - Característica acústica de Orcinus orca (TODD et al. 2015).
Faixa de
Frequência (kHz)

Tipo de sinal
Chamados

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

-

-

Gritos

0.5-2

-

-

Cliques

0.5-60

4 a 25

195-225 p-p
-

Chamados tonais

0.5-8.9

-

Chamados tonais

0.5-30

1a6

-

1.5-18.5

6 a 12

ASL 140.2 (120Hz)

<4

<0.6

-

<6

-

-

16.9-75

-

-

Assobios
Chamados de
alimentação
Chamados intensos
Assobios ultrassônicos

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhyncus)
Quadro II.3-23 - Característica acústica de Globicephala macrorhynchus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Cliques

0.2->24

-

-

Assobios

0.5->20

2 a 14

180

1.4-20

-

-

2.53-10.97 (harmônicos >24)

3.9

-

3.7-6.39

-

-

30-60

-

180

Pulsos
Chamados
Assobios
Cliques

Baleia-piloto-de-peitorais-longas (Globicephala melas)
Quadro II.3-24 - Característica acústica de Globicephala melas (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Chamados
tonais

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte (dB re
1mPa @ 1m)

0.14-20

-

-

Assobios

1-8.9

1.6-6.7

-

Cliques

1 a 18

-

-

Cliques

-

6 a 11

-

Cliques

-

34-94

-
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Orca-pigmeia (Feresa attenuata)
Quadro II.3-25 - Característica acústica de Feresa attenuata (TODD et al. 2015).
Tipo de
sinal
Cliques

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

-

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

70-85; picos a 40 e 100

197-223

Golfinho-de-risso (Grampus griseus)
Quadro II.3-26 - Característica acústica de Grampus griseus (TODD et al. 2015).
Faixa de
Frequência (kHz)

Tipo de sinal
Pulsos explosivos

Frequência de
Pico(kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

0.1-8

2.5

-

0.4-3.6

-

-

Assobios

4 a 22

-

-

chamados, pulsos e cliques

4.3-22

-

-

27.4-110

183.9-222

-

Chamados e assobios

Cliques

Boto-cinza (Sotalia guianensis)
Quadro II.3-27 - Característica acústica de Sotalia guianensis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Chamado

-

0.3

-

Chamado

-

0.42 - 5

-

0.5 - 48.40
(harmônicos até 136)

2.5 - 4.4

-

8

-

-

Assobios
Cliques

Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis)
Quadro II.3-28 - Característica acústica de Steno bredanensis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Assobios
Cliques

Faixa de
Frequência(kHz)

Frequência de
Pico(kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

2.2 - 13.9

4a7

-

5 a 32

-

-
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Golfinho-nariz-de-garrafa-comum (Tursiops truncatus)
Quadro II.3-29 - Característica acústica de Tursiops truncatus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Cliques

-

35

-

Cliques

110 - 130

75 - 82

218 - 228

Cliques

-

35 - 95

186 - 214

Cliques

-

62 - 90

196 - 228

Cliques

-

33 - 102

-

0.1 - 100

-

170

0.26 - 1.28

0.3 - 0.9

-

<0.5

-

-

1.7

0.45 - 9.5

-

<5

2.9

-

7 a 26

10.4

125 - 158

<16

0;3 - 3

-

Pulso explosivo

<20 - 150

15 e >100

-

Pulso explosivo

<66

0.69 - 1.2

-

Pulso explosivo

<70

0.8 - 1.1

-

Pulso explosivo

<115

1.2

-

Cliques

<137

1.3 - 2.4

-

Pulsos
Chamados de baixa
frequência
Gemidos
Pulso explosivo de
filhote
Grito
Assobios
Pulsos

Golfinho-pintado-pantropical (Stenella attenuata)
Quadro II.3-30 - Característica acústica de Stenella attenuata (TODD et al. 2015)
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Assobios

3.1 - 21.4

6.7 - 17.8

-

Pulsos

<150

-

-

Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis)
Quadro II.3-31 - Característica acústica de Stenella frontalis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Chamados
Cliques
Assobios
Cliques
Chamados de
excitação
Cliques

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

0.1 - 3

-

-

1a8

-

-

1.15 - 23.44

6.7 - 17.9

-

4a8

-

-

Pulso explosivo 4-8 e
assobio 8 - 18

-

-

-

40 - 50, 110-130

200-210
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Golfinho-rotador (Stenella longirostris)
Quadro II.3-32 - Característica acústica de Stenella longirostris (TODD et al., 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)

Assobios

<32.4

<22

-

Pulsos explosivos

5 a 60

32.3

108 - 115

<65

33.8 - 35.6

191 - 216

Cliques

Golfinho-de-Clymene (Stenella clymene)
Quadro II.3-33 - Característica acústica de Stenella clymene (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Assobios

Frequência de
Pico (kHz)

6 - 19.2

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)
-

-

Toninha (Pontoporia blainvillei)
Quadro II.3-34 - Característica acústica de Pontoporia blainvillei (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Cliques

II.3.2.6 -

130 - 149

Frequência de
Pico (kHz)
139

Nível na Fonte
(dB re 1mPa @ 1m)
-

Avaliação da interação do uso da área pelos cetáceos com a
pesquisa sísmica

As atividades sísmicas pleiteadas nas Bacias de Santos e Campos ocorrerão em áreas mais
afastadas da costa, após o talude continental, sugerindo que espécies oceânicas sejam
potencialmente mais vulneráveis.
Uma vez que os dados ecológicos de cetáceos, disponíveis, ainda são frágeis, ou, não possuem
ampla cobertura geográfica, foi desenvolvido um modelo de uso de habitat por cetáceos para as
Bacias de Santos e de Campos a partir de dados disponíveis no SIMMAM e outras fontes privadas,
conforme descrito no Anexo II.3.2.3 - Áreas Prioritárias para Conservação de Cetáceos e Uso
sustentável da Bacia de Santos, Brasil e no Anexo II.3.2-4 - Mapa de Importância Biológica
para Cetáceos - 3436-02-EAS-MP-3004. A partir dos habitats críticos apontados pelo modelo,
foram realizados cruzamentos destas informações com as áreas/períodos pretendidos pela
pesquisa sísmica. Essa avaliação indicou que há sobreposição da atividade com os habitats
críticos para todas as espécies de cetáceos. Dessa maneira, foram sugeridos projetos de
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investigação de impacto e monitoramento da ocorrência dessas espécies conforme apresentado
no capítulo de medidas mitigadoras.
Moluscos cefalópodes
O polvo e a lula são os moluscos cefalópodes marinhos mais comuns, mas podemos encontrar
ainda o náutilo e a sépia. A fauna de cefalópodes no Brasil é razoavelmente conhecida,
entretanto, são poucos os estudos sobre os mesmos, sobretudo se considerarmos regiões mais
profundas.
Dentre os moluscos nectônicos, destacam-se os cefalópodes, tais como as lulas e lulas-gigantes,
que sobem à superfície durante a noite juntamente com outros organismos, realizando a
chamada migração vertical. Na Plataforma Continental ocorrem predominantemente duas
espécies de lulas exploradas pela pesca comercial na Região Sudeste, Loligo plei e Loligo
sanpaulensis (GASALLA et al, 2005), sendo esta última a espécie de maior importância comercial
no Estado do Rio de Janeiro (RODRIGUES & GASALLA, 2008 apud MMA, 2006). No ecossistema da
ressurgência de Cabo Frio, ocorrem ainda outras espécies de lulas, tais como Lolliguncula brevis
e Semirossia tenera.
No bentos predominam os polvos da família Octopodidae, da qual Octopus cf Vulgaris é a espécie
mais explotada ao longo de toda a costa brasileira.
Para Costa & Fernandes (1993 apud BRASFELS/ECOLOGY, 2005), além da espécie Octopus
vulgaris são reconhecidas ainda mais quatro espécies de polvo para o litoral do Rio de Janeiro:
Eledone massyae, Eledone gaucha, Octopus tehuelchus e Argonauta nodosa.
No talude e águas oceânicas adjacentes, predominam as famílias Ommastrephidae e
Enoploteuthidae. A primeira representada, ao sul do cabo de São Tomé, por Illex argentinus,
espécie abundante em águas patagônicas e ocasionalmente explotada no Brasil, e também por
Ornithoteuthis antillarum e Ommastrephes bartrami, importantes nas relações tróficas dos
grandes peixes migratórios. Entre as lulas da família Enoploteuthidae, a espécie mais importante
é Abralia redfieldi (MMA, 2006).
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Ictiofauna
Apesar da existência de estudos sobre as comunidades de peixes demersais e aspectos biológicos
e ecológicos das principais espécies para a costa Sudeste-Sul brasileira, a grande maioria limitouse à região da Plataforma Continental.
Os padrões de distribuição dos organismos marinhos são influenciados por barreiras (regiões
caracterizadas por marcantes alterações na intensidade dos fatores ecológicos) de difícil
detecção, devido à natureza contínua dos oceanos. No entanto, supõe-se que estas regiões –
geralmente - representem limites biogeográficos. Os limites de distribuição de uma espécie são
estabelecidos pela ação integrada da totalidade dos fatores bióticos e abióticos que influenciam
seu ciclo vital (D’INCAO, 1995 apud CERGOLE, 1999).
O principal critério de espacialização adotado neste diagnóstico foi o empregado pelo programa
REVIZEE, que subdividiu a costa brasileira em zonas (scores), definidas especialmente pelas
características fisiográficas oceânicas e costeiras. Neste contexto, a área do presente estudo
está inserida na Área Sul/Sudeste.
Devido a atividade se desenvolver distante da costa e em águas profundas, optou-se por priorizar
no presente diagnóstico a descrição e ocorrência das espécies com ocorrência após o limite da
plataforma continental e áreas de oceano profundo.
O Anexo II.3.2-5 - Mapa de Ocorrência da Biota Marinha - 3436-02-EAS-MP-3003 apresenta
mapa com a ocorrência e distribuição da ictiofauna nas Bacias de Campos e Santos, com ênfase
as proximidades da região da atividade.
Elasmobrânquios
Os elasmobrânquios (Subclasse Elasmobranchii) constituem o grupo mais diversificado dos peixes
cartilaginosos ou Chondrichthyes, reunindo de 929 a 1164 espécies recentes de tubarões e raias.
Os Chondrichthyes podem também incluir as quimeras, um grupo menos diversificado e
conhecido de peixes cartilaginosos (Subclasse Holocephalii).
Os longos ciclos reprodutivos, anuais ou bianuais, a baixa fecundidade, o desenvolvimento
embrionário lento e a maturidade tardia, características de grande parte das espécies desse
grupo fazem com que eles apresentem baixa densidade populacional. Devido a este conjunto de
características, os estoques de elasmobrânquios não são capazes de suportar uma pesca intensiva
e, quando isto acontece, entram rapidamente em declínio, atingindo em pouco tempo níveis
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considerados de sobrepesca ou em extinção. Isto torna necessária uma adequada e específica
administração para suas explotações.
No Brasil, dados de desembarques mostram a diminuição drástica e contínua do volume de
capturas de peixes cartilaginosos (LOURO & ROSSI-WONGTSCHOWSKI, 2007) e segundo Lessa et
al. (2005), a situação está seriamente agravada pela ausência de manejo provocada pela falta de
informações básicas.
Em levantamento realizado sobre os trabalhos brasileiros que tratam dos elasmobrânquios, Lessa
(1999) identificaram 82 espécies já então descritas de tubarões, 3 ainda não descritas, 45
espécies de raias descritas e 6 ainda não descritas ou com necessidade de revisão sistemática. No
estudo foi ressaltado o fato de que poucas eram as espécies para as quais se dispunha de
informações adequadas sobre a biologia e a distribuição.
A listagem das espécies de tubarões ocorrentes no Brasil com base em registros não confirmados
da literatura e levantamento de material depositado em coleções brasileiras inclui 82 espécies,
das quais 27 ocorrem em profundidades de mais de 200 m (LOURO & ROSSI-WONGTSCHOWSKI,
2007). Subsequentemente foi publicado um catálogo dos peixes marinhos citados para águas
brasileiras com base em registros compilados da literatura especializada e dados de coleções
científicas disponíveis na internet (MENEZES et al., 2003). Nele são incluídas 81 espécies de
tubarões, das quais 42 ocorrem em profundidades maiores do que 200 m.
Dentre as espécies de tubarões e raias ocorrentes na região oceânico-pelágica, diversas espécies
possuem hábitos totalmente oceânicos, enquanto que outras espécies possuem apenas parte do
ciclo de vida nessas áreas. Algumas espécies de tubarões são eventualmente capturadas no
talude continental superior, ou, ainda, em baías, onde se registram juvenis que utilizam essas
áreas como berçário. Estas espécies incluem Carcharhinus limbatus, Carcharhinus brevipinna,
Galeocerdo cuvier, Carcharhinus leucas, Carcharhinus plumbeus, Sphyrna lewini, S. mokarran e
S. zygaena (LESSA et al 1999). Há ainda espécies de elasmobrânquios de ocorrência insular.
Aproximadamente 21 espécies de tubarões e duas de raias habitam a região oceânico-pelágica da
costa brasileira, segundo LESSA et al, (op. cit.).
A maior parte das espécies de Chondrichtyes da região oceânico-pelágica é conhecida através de
captura acidental, durante pescarias industriais, dirigidas para outras espécies de peixes. Entre
as espécies de tubarões que constituem a fauna acompanhante nas pescarias pelágicas, destaca-
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se: Isurus paucus, Alopias superciliosus, Pseudocarcharias kAmoharai, Carcharhinus falciformis,
C. limbatus, C. obscurus e Galeocerdo cuvier (LESSA et al, 2005).
Dados da pesca do anequim (Isurus oxyrinchus) para a Região Sudeste entre os anos de 1971 a
1990 foram compilados por Costa et al. (1996). A produção da espécie neste período
correspondeu a 3% da produção total das embarcações e a 11% da produção total de tubarões,
destacando-se o aumento progressivo da captura desta espécie. Este padrão seguiu a tendência
do aumento da captura de demais espécies de elasmobrânquios e do esforço de pesca mundial.
Amorim et al. (2002) sintetizaram dados de pesca de tubarões obtidos através da captura de
espécies por atuneiros na costa Sudeste/Sul do Brasil, entre os anos de 1971 e 2000. Prionace
glauca (tubarão-azul) correspondeu a 30% da produção total dos atuneiros. Outras espécies de
destaque – incluindo tubarões e raias – pertenciam às Famílias Alopiidae, Carcharhinidae,
Hexanchidae, Lamnidae, Megachasmidae, Odontaspididae, Pseudocarchariidae, Sphyrnidae,
Dasyatidae e Mobulidae.
A seguir, são relacionadas às principais ordens, com as espécies que ocorrem na região oceânica
da área de estudo, de acordo com Lessa et al. (1999), Costa et al. (2007) e Louro & RossiWongtschowski, (2007):
Ordem CARCHARHINIFORMES – Prionace glauca -tubarão-azul

Espécie de tubarão mais amplamente distribuída na
região oceânica brasileira. Sua ocorrência se estende
da Região Nordeste a Sul do Brasil.

Fonte:
https://www.goodfreephotos.com/animals/fish/blueshark-prionace-glauca.jpg.php
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Ordem LAMNIFORMES - Isurus oxyrinchus - anequim

Representantes da Família Lamnidae são comuns em
águas oceânicas. Isurus oxyrinchus (anequim) apresenta
ocorrência nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul do
Brasil.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/Isurus_oxyrinchus

Ordem ORECTOLOBIFORMES - Rhincodon typus

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhincodon_typus.png

Representante desta ordem, o tubarão-baleia
(Rhincodon typus) ocorre em toda a região costeira e
oceânica do Brasil. O maior número de registros desta
espécie para a Região Sudeste-Sul deve-se à grande
produtividade da área e pelo fato de tratar-se uma
espécie planctófaga. Presente na lista Livro Vermelho
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2016).

Uma publicação recente sobre os resultados ictiológicos da campanha para a Área Central (11º a
22 ºS) do Programa REVIZEE (Costa et al., 2007), na qual foram realizadas coletas no ano 2000
entre 195 e 2.100 m de profundidade, listou 17 espécies de tubarões das quais 5 foram coletadas
dentro da área estudada neste diagnóstico (22°):
Ordem CARCHARHINIFORMES - Família Scyliorhinidae, Apristurus profundorum

Espécie raramente coletada ou fotografada, este foi o
primeiro registro para o Atlântico Sul Ocidental.
Fonte: Revizee – Costa et al., 2007

Ordem CARCHARHINIFORMES - Família Scyliorhinidae, Scyliorhinus sp

Similar a Scyliorhinus haeckelii (Miranda-Ribeiro, 1907),
entretanto com diagnoses morfológicas que a caracterizam
em outra espécie. Material coletado e aguardando novas
análises.
Fonte: Revizee – Costa et al., 2007.
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Ordem SQUALIFORMES - Família Squalidae, Squalus cubensis

Os exemplares examinados foram coletados em
profundidade de 598 m, que excede o limite máximo de
distribuição vertical da espécie, citado por Compagno et
al. (2005) como 380 m.
Fonte: Revizee – Costa et al., 2007

Família Etmopteridae, Etmopterus bigelowi
Espécie rara, de distribuição circum-oceânica, apresenta
registros de distribuição entre 500 e 900 metros de
profundidade.
Fonte: Revizee – Costa et al., 2007.

Família Dalatiidae, Squaliolus laticaudus

Fonte: Revizee – Costa et al., 2007.

Com corpo curto e cilíndrico, esta espécie apresenta um
espinho na base da primeira nadadeira dorsal. De
distribuição oceânica e circumtropical, registrada em
profundidades entre 300-500 m.

Teleósteos
Na costa brasileira foram inventariadas 617 espécies de teleósteos demersais marinhos e
estuarinos (Figura II.3.2-12), distribuídos em 26 ordens e 118 famílias. Uma ordem, a dos
Perciformes, possui mais da metade das espécies (337) de teleósteos demersais que ocorrem no
Brasil, acrescentando-se os Pleuronectiformes, Anguilliformes e Tetraodontiformes representam
mais de 70% das espécies (446 espécies). As ordens com maior número de espécies são:
Perciformes (337), Pleuronectiformes (44), Anguilliformes (35), Tetraodontiformes (30),
Scorpaeniformes (28), Siluriformes (28), Aulopiformes (19), Syngnathiformes (16), Gadiformes
(15), Ophidiiformes (11).
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As ordens com maior número de espécies (n) de
teleósteos demersais que ocorrem no Brasil
28

35

19

16

15

28

30
11

337
44
Perciformes
Tetraodontiformes
Anguilliformes
Gadiformes

Pleuronectiformes
Scorpaeniformes
Aulopiformes

Ophidiiformes
Siluriformes
Syngnathiformes

Figura II.3.2-12 - Principais ordens de teleósteos demersais com ocorrência na costa brasileira.

A família com maior número de espécies de teleósteos demersais é a Serranidae, com 7%,
seguida pela Sciaenidae (5,6%) e Gobiidae (3,8%) do total de 617. Juntas as famílias Serranidae,
Sciaenidae,

Gobiidae,

Haemulidae,

Carangidae,

Paralichthyidae,

Labridae,

Ariidae,

Scorpaenidae, Lutjanidae, Scaridae, Pomacentridae, Gerreidae, Syngnathidae, Muraenidae,
Macrouridae, Synodontidae, Cynoglossidae, Ophidiidae, Ophichthidae, Blenniidae e Labrisomidae
possuem mais de 50% do total de espécies de teleósteos demersais do Brasil.
As regiões Sudeste e Sul abrangem 66 espécies de 42 famílias e 15 ordens. Destas
aproximadamente 70% são demersais, 15% bento-pelágicas, 10% batidemersais e 3% recifais.
Cinco espécies são endêmicas da Costa Central e Região Sudeste, sendo que Hexanematichthys
grandoculis (Ordem Siluriformes, Família Ariidae) e Calamus mu (Ordem Perciformes, Família
Sparidae)

são

demersais,

Xenodermichthys

copei

(Ordem

Osmeriformes,

Família

Alepocephalidae) e Ventrifossa macropogon (Ordem Gadiformes, Família Macrouridae) são bentopelágicas e Penopus microphthalmus (Ordem Ophidiiformes, Família Ophidiidae) é bati-demersal.
Há também cinco espécies endêmicas no sudeste e sul do Brasil: Myrophis frio (Anguilliformes:
Ophichthidae), Peristedion altipinne (Scorpaeniformes: Peristediidae), Lonchopisthus meadi
(Perciformes: Opistognathidae), Pseudopercis numida (Perciformes: Pinguipedidae) e Symphurus
kyaropterygium (Pleuronectiformes: Cynoglossidae).
Considerando a influência da atividade pesqueira sobre a ictiofauna, foram determinados, a
partir de levantamentos bibliográficos, os períodos de safra de pesca e de defeso de algumas das
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principais espécies da região sul e sudeste do Brasil. Estes períodos são determinados em função
da disponibilidade dos recursos pesqueiros, que dependendo do comportamento, do ciclo de vida
e da época do ano, podem proporcionar capturas maiores em relação a outras épocas do ano.
Neste “período de safra” a pesca se torna intensa, e qualquer atividade que utilize o mesmo
espaço marinho pode comprometer as capturas que geralmente, representam um importante
recurso econômico para as comunidades de pescadores. O Quadro II.3.2-35 mostra a variação
destes períodos para algumas das principais espécies da ictiofauna da região sul e sudeste.
Quadro II.3.2-35 - Listagem mensal do período de defeso (em vermelho) e de períodos de safra das principais
espécies da ictiofauna das zonas costeiras e oceânicas da região sul e sudeste do Brasil (IBAMA, 2003)
Meses

Ictiofauna costeira (S-SE)

Ictiofauna oceânica (S-SE)

Janeiro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Peroá (Balistes capriscus);
Goete (Cynoscion jamaicensis); Anchova (Pomatomus
saltatrix); Sardinha (Sardinella brasiliensis).

Atum (Thunnus sp.); Peixe-sapo (Lophius
gastrophysus); Batata (Lopholatilus villarii);
Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Dourado (Coryphaena hyppurus); Congro rosa
(Genypterus brasiliensis).

Fevereiro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Peixe-porco (Balistes
capriscus); Pescada Goete (Cynoscion jamaicensis);
Anchova (Pomatomus saltatrix); Sardinha (Sardinella
brasiliensis).

Atum (Thunnus sp.); Peixe-sapo (Lophius
gastrophysus); Batata (Lopholatilus villarii);
Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Dourado (Coryphaena hyppurus); Congro rosa
(Genypterus brasiliensis).

Março

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Pescadinha (Macrodon
ancylodon); Sardinha (Sardinella brasiliensis); Anchova
(Pomatomus saltatrix).

Atum (Thunnus sp.); Peixe-sapo (Lophius
gastrophysus); Batata (Lopholatilus villarii);
Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Dourado (Coryphaena hyppurus); Congro rosa
(Genypterus brasiliensis).

Abril

Tainha (Mugil sp.); Abrótea (Urophycis brasiliensis);
Pescadinha (Macrodon ancylodon); Sardinha (Sardinella
brasiliensis); Corvina (Micropogonias furnieri).

Atum (Thunnus sp.); Batata (Lopholatilus
villarii); Cherne verdadeiro (Epinephelus
niveatus); Congro rosa (Genypterus
brasiliensis).

Maio

Tainha (Mugil sp.); Abrótea (Urophycis brasiliensis);
Pescadinha (Macrodon ancylodon); Sardinha (Sardinella
brasiliensis).

Atum (Thunnus sp.); Cherne verdadeiro
(Epinephelus niveatus); Congro rosa
(Genypterus brasiliensis).

Junho

Tainha (Mugil sp.); Abrótea (Urophycis brasiliensis);
Enchova (Pomatomus saltatrix); Peixe-porco (Balistes
capriscus); Sardinha (Sardinella brasiliensis); Castanha
(Umbrina canosai); Goete (Cynoscion jamaicensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis); Cherne
poveiro (Polyprion americanus).

Julho

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Enchova (Pomatomus
saltatrix); Peixe-porco (Balistes capriscus); Sardinha
(Sardinella brasiliensis); Castanha (Umbrina canosai);
Goete (Cynoscion jamaicensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis); Cherne
poveiro (Polyprion americanus).

Agosto

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Enchova (Pomatomus
saltatrix); Peixe-porco (Balistes capriscus); Castanha
(Umbrina canosai); Goete (Cynoscion jamaicensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis); Cherne
poveiro (Polyprion americanus); Peixe-sapo
(Lophius gastrophysus).

Setembro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Anchova (Pomatomus
saltatrix); Peixe-porco (Balistes capriscus); Pescadinha
(Macrodon ancylodon); Castanha (Umbrina canosai);
Corvina (Micropogonias furnieri); Goete (Cynoscion
jamaicensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis); Peixesapo (Lophius gastrophysus).

Outubro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Peixe-porco (Balistes
capriscus); Pescadinha (Macrodon ancylodon); Goete
(Cynoscion jamaicensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis); Peixesapo (Lophius gastrophysus).
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Ictiofauna costeira (S-SE)

Ictiofauna oceânica (S-SE)

Novembro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Peixe-porco (Balistes
capriscus); Pescadinha (Macrodon ancylodon); Castanha
(Umbrina canosai); Corvina (Micropogonias furnieri); Goete
(Cynoscion jamaicensis); Anchova (Pomatomus saltatrix).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis);
Dourado (Coryphaena hyppurus); Batata
(Lopholatilus villarii).

Dezembro

Abrótea (Urophycis brasiliensis); Peixe-porco (Balistes
capriscus); Sardinha (Sardinella brasiliensis).

Cherne verdadeiro (Epinephelus niveatus);
Congro rosa (Genypterus brasiliensis);
Dourado (Coryphaena hyppurus); Batata
(Lopholatilus villarii); Atum (Thunnus sp.).

A região oceânica apresenta algumas espécies compartilhadas com as zonas costeiras, em
especial no que se refere a táxons cuja distribuição prolonga-se até as profundidades de 200 m.
De acordo com Cohen (1970 apud MERRET & HAEDRICH, 1997), os peixes demersais de regiões
profundas constituem cerca de 6,4% do total de peixes cartilaginosos e ósseos recentemente
conhecidos, com 1.280 espécies presentes abaixo dos 200 metros. No litoral brasileiro, grupos
eminentemente oceânicos encontram-se representados por cerca de 70 espécies, pertencentes a
30 famílias, que vivem principalmente além da quebra da Plataforma Continental.
Peixes teleósteos da região oceânica ocupam áreas muito vastas, mas com condições
relativamente estáveis e uniformes, com poucos nichos diferentes disponíveis.
De acordo com Merret e Haedrich (op cit), em alguns grupos, somente algumas espécies ou
gêneros ocorrem em águas profundas. Em outros táxons, Famílias e Ordens inteiras estão
restritas a este ambiente.
Dentro do conjunto de espécies oceânicas, pode-se reconhecer um complexo de grande porte,
composto principalmente por atuns, bonitos, serras e cavalas (Família Scombridae) e agulhões
(Famílias Istiophoridae e Xiphiidae), que representam acentuado valor econômico. Em sua
maioria, estas formas são altamente migratórias, com seus estoques apresentando áreas de
distribuição que se estendem, em alguns casos, por todo o Oceano Atlântico ou mesmo
outros oceanos.
Dentre as principais espécies identificadas para a região oceânica e de interesse econômico da
área em estudo, baseado em Hazin et al. (1999) e Cergole et al. (2005), destacam-se:

Coordenador:
II.3.2 - Meio Biótico

245/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

Coryphaena hippurus - dourado
O dourado é uma espécie circuntropical
oceânica. As larvas são encontradas em regiões
tropicais de todos os oceanos. Chegam a atingir
até 2 m de comprimento. O maior exemplar
citado encontra-se no Museu de Zoologia da
USP e mede 1,18 m. Capturados com espinhel,
linha de mão e currico, em toda a costa
brasileira. No Sul e Sudeste é capturado com
isca viva. Pescarias: altamente comercial;
tanto para alimentação quanto para a pesca
esportiva (FIGUEIREDO & MENEZES, 1980).
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coryphaena_hippurus.png

Thunnus albacares - albacora-laje

Fonte https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thunnus_albacares.png

Espécie oceânica, epipelágica, de distribuição
circunglobal, com maior abundância em águas
equatoriais e tropicais, ocorrendo em toda a
costa brasileira. Os limites de temperatura da
água do mar para a sua ocorrência situam-se,
aproximadamente, entre 18 e 31°C. Portanto,
sua distribuição em relação à profundidade é
determinada pela estrutura vertical da
temperatura, ocorrendo em maior abundância
normalmente dentro ou acima da termoclina.
Contudo, durante a fase juvenil e de desova,
costuma formar grandes
cardumes na
superfície.

Katsuwonus pelamis - bonito-listrado

Espécie oceânica cosmopolita que costuma
formar grandes cardumes na superfície. Ocorre
nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em
temperaturas superiores a 15°C. É uma espécie
de pequeno tamanho que atinge a maturidade
sexual em torno de 50 cm, com dois anos de
idade.
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katsuwonus_pelamis.png

Thunnus alalunga - albacora-branca

Espécie oceânica, que ocorre em águas
tropicais e temperadas de todos os oceanos. No
Oceano Atlântico, ocorre desde a superfície até
pelo menos 600 m, sendo a sua distribuição
fortemente influenciada pela estrutura térmica
vertical.
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thunnus_alalunga.png
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Xiphias gladius - espadarte

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xiphias_gladius2.jpg

É uma espécie oceânica cosmopolita, epi e
mesopelágica, distribuindo-se em águas tropicais e
temperadas de todos os oceanos e ocorre do Canadá à
Argentina. Apresenta uma ampla tolerância térmica,
ocorrendo de 5°C a 27°C, desde a superfície até
profundidades superiores a 600 m. As fêmeas crescem
mais rápido que os machos, atingindo também um
maior tamanho. Com base em exemplares capturados
na costa sudeste e sul do Brasil, Arfelli (1996, apud
HAZIN et al., 1999) observou uma ligeira
predominância de fêmeas, concluindo ainda que as
costas sudeste e sul do Brasil devem constituir uma
área de crescimento para a espécie, além de ser
também uma área de desova, conforme indicado por
trabalhos anteriores.

Em levantamentos com rede de meia água, realizados pelo Score Sul (entre Cabo de São Tomé –
RJ e Arroio Chuí – RS) do REVIZEE, Figueiredo et al. (2002) listaram mais de 60 espécies de
teleósteos ocorrentes em profundidades de 100 a 1.500 metros para a região centro-sul dos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, englobando as Bacias de Campos e de Santos. Os peixes
coletados apresentaram pouca expressão em termos de tamanho, entretanto contribuem com
expressiva biomassa, sendo fundamentais na dinâmica trófica dos ecossistemas oceânicos. Tais
espécies são o alimento de espécies pelágicas de grande porte, como atuns e afins, que
representam em escala mundial um dos mais importantes recursos pesqueiros, em decorrência
de seu volume de captura e valor econômico.
Os dados obtidos no levantamento realizado pelo REVIZEE são provenientes de seis cruzeiros,
sendo que três deles abrangeram a costa do Estado do Rio de Janeiro. O maior esforço amostral
se concentrou entre as isóbatas de 100 e 1.500 m, de acordo com sinais acústicos emitidos pelos
cardumes e captados através de varredura ampla. Segundo Hazin et al. (1999), no ambiente
pelágico oceânico do Atlântico parece não haver espécies de teleósteos ameaçadas de extinção.
Em relação às espécies raras, é muito difícil identificar se sua abundância é reduzida ou se as
mesmas apenas são pouco capturadas pelos aparelhos de pesca empregados.
No entanto, Haimovici e Klippel (1999) sugerem, segundo a ictiofauna marinha listada por Baillie
e Goombridge (1996), que cinco espécies de teleósteos que ocorrem na região oceânica podem
ser consideradas como ameaçadas de extinção, a saber: Thunnus obesus, T.maccoyii, T.obesus,
T. thynnus thynnus e Xiphias gladius.
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Diversas espécies de teleósteos são também consideradas como ameaçadas de extinção e de
prioridade na implementação de medidas de conservação pelo IBAMA (Instrução Normativa Nº 5,
de 21 de maio de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2004). No
entanto, o órgão não menciona o status de conservação.
Aves marinhas
A Região Sudeste-Sul brasileira constitui importante área de alimentação para espécies de aves
provenientes de ilhas do Atlântico sul-central, da região subantártica, da região da Nova Zelândia
e ainda do Hemisfério Norte (ROSSI-WONGTSCHOWSKI et al., 2006).
Noventa e dois por cento das aves brasileiras são espécies residentes, sendo apenas 8%, espécies
migrantes. A distribuição das espécies residentes ao longo do Brasil é desigual, estando a maior
diversidade de espécies concentrada na Amazônia e na Mata Atlântica, dois biomas que,
originalmente, eram cobertos por florestas úmidas. O maior número de espécies de aves
residentes (1.300) e a maior taxa de endemismo (20%) ocorrem na Amazônia, seguida pela Mata
Atlântica, com 1.020 espécies (18% endêmicas) (MARINI, 2005).
Aproximadamente 130 espécies de famílias tipicamente marinhas habitam os ambientes costeiro
e marinho do Brasil (VOOREN & BRUSQUE, 1999), mas nenhuma espécie é endêmica.
Três ordens representam 81% das ocorrências de aves: Procellariiformes (albatrozes e petréis),
Pelecaniformes (fragatas, atobás e afins), Charadriiformes - Subordem Charadrii (maçaricos,
batuíras e afins) e Charadriiformes - Subordem Lari (gaivotas, trinta-réis e afins), que
contribuem, respectivamente, com 26%; 9%; 24% e 22% (VOOREN & BRUSQUE, 1999a). Dentre
estas, diversas espécies de aves marinhas são observadas no Estado do Rio de Janeiro (SICILIANO
et al., 1999).
A área da atividade está inserida em uma região utilizada como parte das rotas migratórias de
muitas espécies de aves marinhas, que nidificam em outros locais, desde a Antártica até o
Ártico. É também área de uso de espécies residentes que ocorrem durante todo o ano.
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Considerando habitats específicos, os albatrozes, pardelas, petréis e tesourão tendem a habitar,
preferencialmente, as praias oceânicas, enquanto que os biguás, ararapás, garças, socós,
savacus, saracuras, caranguejeiro e maçaricos habitam, preferencialmente, as regiões
estuarinas. As gaivotas e trinta-réis podem habitar vários ambientes como as águas adjacentes da
plataforma, as ilhas costeiras e praias localizadas próximas aos estuários.
Nas áreas oceânicas, predominam as aves pelágicas, grande parte delas migratória, categorizadas
aqui segundo Sick (1997) como “visitantes setentrionais” e “visitantes meridionais”. Essas
espécies utilizam águas brasileiras como área de alimentação durante determinadas épocas do
ano. Dentre os visitantes meridionais destacam-se o albatroz-de-nariz-amarelo-do-Atlântico
(Thalassarche chlororhynchos), o albatroz-desobrancelha-negra (Thalassarche melanophris), a
pardela-de-sobre-branco (Puffinus gravis), a pardela-preta (Procellaria aequinoctialis), a
pardela-de-óculos (Procellaria conspicillata), o petrel-das-tormentas-de-Wilson (Oceanites
oceanicus) e as gaivotas-rapineiras do Gênero Catharacta spp, cuja ocorrência é mais comum nos
meses de inverno e primavera. Ao todo, ocorrem no Brasil 10 espécies de albatrozes, 24 de
petréis, 5 de petréis-das-tormentas e um petrel-mergulhador (Neves et al., 2006). Dentre os
visitantes setentrionais destacam-se o bobo-grande (Calonectris diomedea), a pardela-pequena
(Puffinus puffinus) e as gaivotasrapineiras do Gênero Stercorarius spp, mais comuns no final da
primavera e verão (OGX/ECOLOGY, 2008).
Ainda há as aves pelágicas que se reproduzem no Brasil, como o atobá-mascarado (Sula
dactylatra), não migratórias e associadas a ilhas oceânicas. Além delas, a fragata (Fregata
magnificens) eventualmente realiza incursões oceânicas, apesar de ser marcadamente costeira.
De acordo com os resultados obtidos no primeiro ano de atividades do Projeto de Monitoramento
de Praias da Bacia de Santos Fase 2 - PMP-BS (setembro de 2016 a setembro de 2017), foram
registradas 24 espécies de aves, variando entre indivíduos estritamente marinhos e outros que
transitam entre o ambiente marinho e o lagunar/costeiro. As três espécies de aves mais
abundantes, Sula leucogaster (atobá marrom) (n=175), Phalacrocorax brasilianus (biguá) (n=126)
e Fregata magnificens (fragata; tesourão) (n=92), perfizeram 68,5% do total de ocorrências.
Também merecem destaque os registros de Puffinus puffinus (n=32), Larus dominicanus (n=29),
Ardea alba (n=29), Nycticorax nycticorax (n=25), Thalasseus acuflavidus (n=11). Em conjunto
estas espécies representaram 90,6% da abundância de aves no período (Fonte: PETROBRAS/CTA
(2018).
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Figura II.3.2-13).

Fonte: PETROBRAS/CTA (2018).

Figura II.3.2-13 – Riqueza e abundância das espécies de aves registradas
pelo PMP-BS Fase 2. A linha vermelha representa o percentual acumulado.

O Quadro II.3.2-36 apresenta as espécies de aves marinhas que ocorrem na área da atividade, na
região oceânica.
Quadro II.3.2-36 - Lista das espécies que ocorrem na região oceânica sobre a Plataforma
e Talude continental da área em estudo. Fontes: FUNDESPA (1994), NACINOVIC (2005),
PIACENTINI et al., 2015 e PETROBRAS/CTA (2018).
Nome Popular

Nome Científico

Ocupação da Área

Época de Maior Abundância

Ordem Procellariiformes
Família Diomedeidae
Albatroz-viajeiro

Diomedea exulans

Visitante meridional

Inverno-primavera

Albatroz-real

Diomedea epomophora

Visitante meridional

Inverno-primavera

Albatroz-de-cabeça-cinza

Diomedea chrysostoma

Visitante meridional

Inverno

Albatroz-de-sombrancelha

Thalassarche melanophris

Visitante meridional

Inverno-primavera

Albatroz-nariz-amarelo

Thalassarche chlororhynchos

Visitante meridional

Inverno

Albatroz-pardo-de-capa-clara

Phoebetria palpebrata

Visitante meridional

Inverno

Bobo-grande

Calonectris diomedea

Visitante setentrional

Inverno

Bobo-pequeno

Puffinus puffinus

Visitante setentrional

Inverno-primavera

Pardela-de-sobre-branco

Puffinus gravis

Residente

Primavera-verão-outono

Petrel-gigante

Macronectes halli

Visitante meridional

Inverno-primavera-verão

Família Procellariidae
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Nome Científico

Ocupação da Área

Época de Maior Abundância

Petrel-gigante

Macronectes giganteus

Visitante meridional

Pomba-do-cabo

Daption capensis

Visitante meridional

Inverno-primavera

Faigão-de-bico-fino

Pachyptila belcheri

Visitante meridional

Inverno

Faigão

Pachyptila desolata

Visitante meridional

Inverno

Pardela

Procellaria aequinoctialis

Visitante meridional

Inverno

Fura-buxo-cinza

Pterodroma brevirostris

Registros ocasionais

Não determinada

Pardela-de-óculos

Procellaria conspicillata

Visitante meridional

Inverno

Oceanites oceanicus

Visitante meridional

Inverno-primavera

Spheniscus magellanicus

Visitante meridional

Inverno-primavera

Atobá

Sula leucogaster

Residente

todo o ano

Atobá Branco

Sula dactylatra

Registros ocasionais

todo o ano

Fregata magnificens

Residente

primavera-verão

Inverno-primavera-verão

Família Hydrobatidae
Alma-de-mestre
Ordem Sphenisciformes
Família Spheniscidae
Pingüim-de-magalhães
Ordem Pelecaniformes
Família Sulidae

Família Fregatidae
Tesourão, Fragata
Ordem Charadriiformes
Família Stercorariidae
Gaivota-rapineira-comum

Stercorarius parasiticus

Visitante setentrional

primavera-verão

Gaivota-rapineira-grande

Catharacta sp.

Incerta

Incerta

Gaivotão

Larus dominicanus

Residente

outono-inverno

Trinta-réis-boreal

Sterna hirundo

Visitante setentrional

primavera-verão

Família Laridae

Gaivota-de-cabeça-cinza

Larus cirrocephalus

Residente (raro)

Inverno

Gaivota-maria-velha

Larus maculipennis

Residente

verão-inverno

Trinta-réis-ártico

Sterna paradisaea

Visitante setentrional

verão (ocupa também o
habitat pelágico)

Trinta-réis-antártico

Sterna vittata

Visitante meridional

Inverno

Trinta-réis-de-coroa-branca

Sterna trudeaui

Residente

outono-inverno

Trinta-réis-anão

Sterna superciliaris

Residente

Inverno

Trinta-réis-real

Sterna maxima

Residente

outono-inverno

Trinta-réis-de-bico-amarelo

Sterna eurygnatha

Visitante meridional

inverno e primavera

Trinta-réis-grande

Phaetusa simplex

Residente

uniforme durante o ano

Trinta-réis-de-bico-preto

Gelochelidon nilotica

Residente

raro na região sul

Gaivota-rapineira-pomarina

Stercorarius pomarinus

Visitante setentrional

primavera-verão

Corta-água

Rynchops niger

Visitante meridional

verão
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Meio Socioeconômico

Neste capítulo serão abordados os temas referentes ao Meio Socioeconômico, seguindo a
itemização e os conteúdos solicitados no TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018,
que incluem: Atividades Pesqueiras (artesanal e industrial), Áreas de exclusão de pesca e o
Turismo Marítimo.
Em função das características do empreendimento, o diagnóstico socioeconômico se concentra
na compreensão da atividade pesqueira, com destaque para a pesca artesanal, realizada nos
municípios inseridos na Área de Estudo (AE), a saber: Rio de Janeiro, Magé, Itaboraí, São
Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé, todos no estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o Termo de Referência Nº 002/2018, as informações serão apresentadas,
preferencialmente, em mapas e quadros, sendo inseridos textos explicativos ou analíticos sempre
que imprescindíveis para o aprofundamento da compreensão do tema abordado ou dos
pressupostos para sua análise.

II.3.3.1 -

Caracterização da Atividade Pesqueira Artesanal da Área de
Estudo

Existe extenso material bibliográfico sobre a atividade pesqueira na área de estudo. Este
conjunto de informações deriva em parte, significativa, de estudos realizados no contexto de
processos de licenciamento de empreendimentos similares ao do presente estudo, tendo, pela
mesma razão, termos de referências muito semelhantes ao utilizado como base para a
elaboração do presente documento.
Observa-se a existência de estudos relativamente recentes, como: o Diagnóstico da Pesca no
Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a); Boletim Estatístico da Pesca do Estado do Rio de
Janeiro – Anos 2011 e 2012 (FIPERJ, 2013b); A Frota Pesqueira Costeira do Estado do Rio de
Janeiro (BEGOT & VIANNA, 2014); Estudo de Impacto Ambiental do Teste de Longa Duração (TLD)
e Sistemas de Produção Antecipada (SPAs) do Bloco de Libra (PETROBRAS/AECOM, 2015); o
Projeto de Caracterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicultura na Bacia de
Santos – PCSPA-BS (PETROBRAS/FIPERJ, 2015) e o EIA para a Atividade de Produção e Escoamento
de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 3 (PETROBRAS/MINERAL,
2017), dentre outros inúmeros estudos elaborados por pesquisadores e instituições de renome
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ligadas às atividades pesqueiras. É importante destacar que o estudo elaborado por
PETROBRAS/FIPERJ (2015), embora recente, encontra-se em etapa de atualização de dados junto
aos pescadores.
Se por um lado as informações solicitadas pelo TR podem ser encontradas nestes estudos, por
outro, há de se considerar, também, o desgaste dos diversos atores sociais e da população local
que são frequentemente procurados nos levantamentos de dados em campo para prestar, em
muitas vezes, as mesmas informações. Ademais, não se pode minimizar o atual cenário de
violência que abrange a maior parte das comunidades pesqueiras artesanais existentes no
interior da Baía de Guanabara, e que incluem pescadores artesanais de municípios que
constituem a AE, como aqueles ligados às colônias de pescadores de São Gonçalo, Itaboraí, Magé
e do Rio de Janeiro (colônias do Caju e Ilha do Governador, por exemplo).
Neste sentido, este estudo busca atender às demandas de informações sobre a pesca artesanal na
AE, a partir dos trabalhos mais recentes realizados, complementando com artigos científicos e
publicações também recentes, elaborados por pesquisadores e instituições de renome, quando o
tema assim exigir.
Embora este trabalho se baseie em estudos já realizados, é importante destacar o conceito de
pesca artesanal recorrente nas fontes documentais e bibliográficas consultadas. Como há
destaque para esta categoria no TR, em particular, sua caracterização exige delimitar, com
maior clareza possível, um conceito de pesca artesanal que corresponda à legislação e que ainda
esteja coerente com os estudos, cujas informações serão aqui utilizadas.
Até o final da primeira década dos anos 2000, a classificação das categorias de pescadores era
dada tanto pela SEAP/PR quanto pela Previdência Social. A Instrução Normativa SEAP/PR nº 03 de
12/5/2004, categorizava os pescadores profissionais em artesanais e industriais da seguinte
forma:



Pescador Profissional Artesanal: é aquele que, com meios de produção próprios, exerce sua
atividade de forma autônoma, individualmente ou em regime de economia familiar, ou com o
auxílio eventual de parceiros, sem vínculo empregatício.



Pescador Profissional Industrial: é aquele que tem vínculo empregatício e exerce sua
atividade em embarcações pesqueiras de armadores de pesca ou de indústrias.
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Para a Previdência Social, além dos aspectos supramencionados, se fazia referência à
embarcação, ou seja: caso o pescador artesanal utilizasse embarcação, esta deveria ter até 6,0
toneladas

de arqueação bruta (TAB), ou ainda que, com auxílio de parceiro, na

condição exclusivamente de parceiro outorgado, utilizasse embarcação com até 10 TAB
(FAERJ/SEBRAE, 2009).
Quanto aos armadores de pesca, estes eram classificados de acordo com o Artigo 4º da IN
nº 03/2004 como: “a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob a sua responsabilidade,
apresta para sua utilização uma ou mais embarcações pesqueiras, cuja arqueação bruta totalize
ou ultrapasse 10 toneladas”. (Grifo nosso)
Desta forma, colocando as categorias de pescador artesanal e de armador de pesca como auto
excludentes (um indivíduo pode ser classificado de uma ou outra forma, mas nunca acumular as
duas classificações), independentemente das relações de trabalho nas embarcações, se podia
compreender que os pescadores artesanais eram aqueles que utilizavam embarcações pesqueiras
de pequeno porte (com até 10 TAB) e sem instrumentos de pesca e com baixa autonomia. Já os
armadores de pesca e pescadores industriais, aqueles que operavam embarcações de maior porte
(acima de 10 TAB), com instrumentos de navegação, grande autonomia de navegação, dentre
outras características.
A legislação mais recente (Lei nº 11.959 de 29 de Junho de 2009 ou “Lei da Pesca”) define que a
pesca é artesanal “quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma
ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de
parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte”. Para uma melhor
compreensão, a legislação ainda conceitua, em seu artigo 10º, os portes das embarcações
pesqueiras, de forma que:
“Art. 10 - As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em:
I – de pequeno porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou menor que 20
(vinte);
II – de médio porte: quando possui arqueação bruta - AB maior que 20 (vinte) e
menor que 100 (cem);
III – de grande porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou maior que 100
(cem)”.
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Já os armadores de pesca são definidos neste instrumento legal em seu Art. 2º como “a pessoa
física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, apresta, em seu
nome ou sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na atividade pesqueira pondoa ou não a operar por sua conta.”
Como se pode observar, a Lei da Pesca considera na classificação da pesca comercial, apenas as
categorias de pescadores artesanais e de pescadores industriais, não incluindo os armadores de
pesca como uma categoria de pesca comercial, ficando estes últimos sem uma posição definida
na classificação das categorias de pesca comercial.
Adicionalmente, ao definir essas duas categorias de pesca comercial as relacionam ao porte das
embarcações (pequeno, médio e grande portes). Com isso, pescadores que atuam em
embarcações de pequeno porte de armadores de pesca ou industriais, e que trabalham em
regime de parceria por cotas-partes, por exemplo, podem muito facilmente serem confundidos
como pescadores artesanais, mesmo atuando em categorias distintas desta.
O descompasso entre esses instrumentos legais faz com que em muitos estudos e estatísticas
pesqueiras em todo o Brasil e, particularmente no estado do Rio de Janeiro, inclua-se no
contexto da pesca artesanal, embarcações situadas no intervalo entre 10 e 20 AB, ou seja,
embarcações com mais de 8 metros e que possuem instrumentos de navegação, maior autonomia
de deslocamentos e instalações para a conservação do pescado à bordo. Como efeito imediato,
tem-se uma distorção nos resultados, principalmente em informações como: petrechos de pesca
utilizados; espécies alvo das capturas; produção e, principalmente, as áreas de atuação de cada
frota pesqueira (em função da diferença de autonomia das embarcações de cada categoria),
dentre outras, mesmo quando essas informações são coincidentes.
Assim sendo, visando a busca de uma definição coerente com os instrumentos de pesca utilizados
e sua autonomia de navegação, o presente capítulo considerou em suas análises, o conceito
estabelecido na Lei nº 11.959/09, associado ao que define a IN nº 03/2004, de forma que
considera como pescador artesanal, aquele que atua de forma “autônoma ou em regime de
economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria,
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte e que, predominantemente, não
ultrapassem 10 AB”.
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No entanto, conforme já mencionado, muitos dos estudos utilizados como base para este EAS
expandem a categoria de pescador artesanal, incluindo a utilização de embarcações com até 20
AB. Para lidar com esta sobreposição de informações, os dados levantados foram considerados e
figuram entre as informações do presente estudo, mas nas análises, foi destacado que
embarcações superiores a 10 AB e as estruturas peculiares deste tipo de embarcação e sua
autonomia não fazem parte do universo da pesca artesanal.
Conforme apresentado no capítulo Área de Estudo (AE), para o Meio Socioeconômico, foram
considerados os seguintes municípios no estado do Rio de Janeiro:
Quadro II.3.3-1 - Municípios da Área de Estudo.
Municípios
Rio de Janeiro
Magé
Itaboraí
São Gonçalo
Niterói
Maricá
Cabo Frio
Macaé

Para a caracterização da atividade pesqueira artesanal na AE, serão a seguir apresentadas, as
seguintes informações, conforme solicitado no TR Nª 002/2018:
a) Distribuição geográfica das comunidades que praticam a atividade pesqueira artesanal;
b) Distribuição das áreas de pesca e principais pesqueiros utilizados pelas comunidades
pesqueiras artesanais;
c) Caracterização da infraestrutura da cadeia produtiva da pesca;
d) Levantamento das entidades representativas dos pescadores.
Essas informações serão apresentadas adiante, em quadros, figuras e mapas, acompanhados por
textos explicativos. Em alguns casos, os dados disponíveis nas fontes de dados consultadas não
permitiram a obtenção das informações no formato solicitado no TR Nº 002/2018. A ausência
dessas informações, bem como as justificativas para tal, será apontada ao longo do texto,
sempre que pertinente.
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II.3.3.1.1 -

Distribuição geográfica das comunidades que praticam a Atividade
Pesqueira Artesanal

a) Identificação e distribuição geográfica das comunidades de pescadores artesanais dos
municípios da AE
Tendo como base os estudos sobre a pesca já realizados no estado do Rio de Janeiro, foi
possível identificar as comunidades pesqueiras inseridas nos municípios da Área de Estudo. Ao
todo, a documentação (mais especificamente o estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ,
2015) aponta a existência de 91 comunidades pesqueiras artesanais na AE.
No Quadro II.3.3-2 a seguir são apresentadas as 93 comunidades identificadas nos oito
municípios do Rio de Janeiro que constituem a AE para o meio socioeconômico.
Quadro II.3.3-2- Comunidades pesqueiras identificadas nos municípios da AE.
Município

Rio de Janeiro

Comunidades
Bananal
Barra de Guaratiba
Barra de Guaratiba
Cajú
Canal do Anil
Cidade Universitária
Cocotá
Copacabana
Galeão
Grumari
Lagoa do Camorim
Lagoa Rodrigo de Freitas
Paquetá
Pedra de Guaratiba
Praça XV
Praia da Bica
Praia da Freguesia
Praia da Ponta Grossa
Praia da Ribeira
Praia das Pelonias
Praia do Canto
Praia do Reconcavo
Praia Grande
Praia Vermelha
Ramos
Recreio
Sepetiba
Tubiacanga

Nº Total de
Comunidades

27
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Município

Comunidades

Nº Total de
Comunidades

Magé

Bairro do Canal
Barão de Iriri
Estrada de Ferro
Feital
Mangue Ypiranga
Piedade
Ponte de Ferro
Praia Coroa de São Lourenço
Praia da Madame
Praia de Olaria
Praia do Limão
Roncador
São Francisco
Suri

14

Itaboraí

Itambi

1

São Gonçalo

Boa Vista
Boassu
Gradim Apelga
Gradim Fênix
Itaoca
Porto do Rosa
Porto Novo
Porto Velho
Praia das Pedrinhas

9

Niterói

Antártida
Boa Viagem
Boinha
Chacrinha
Ilha da Conceição
Itaipu
Jurujuba
Lagoa de Piratininga
Ponta da Areia
Ponta da Ilha
Praia da Frente
Praia de Piratininga
Praia do Forte
Sandiz
São Pedro

15
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Município

Comunidades

Nº Total de
Comunidades

Maricá

Rua Um
Rua Setenta
Canal da Costa
Amendoeira
Itapeba
Araçatiba
Boqueirão
Zacarias
Barra de Maricá
Ponte Preta
Bambuí
Cordeirinho
Ponta Negra

13

Cabo Frio

Canal do Itajuru
Canto do Forte
Cemitério
Gamboa
Ilha da Draga
Passagem
Pontal de Santo Antônio
Praia da Siqueira
Praia do Peró
Rampa dos Pescadores
São Bento

11

Barra de Macaé
Nova Holanda
Centro

3

Macaé

1

TOTAL

93 comunidades pesqueiras

Fontes: PETROBRAS/FIPERJ, 2015 e (1) STATOIL/AECOM, 2017.

Com base na distribuição das comunidades (apresentada na Figura II.3.3-1 e Figura II.3.3-2 a
seguir), observa-se que a maior parte se concentra no município do Rio de Janeiro (27
comunidades, ou 29,7% do total), seguido pelo município de Niterói (n=15, que correspondem a
16,5%), Magé (n=14, que correspondem a 15,4%)%), Maricá (n=13, ou 14,3%)%), Cabo Frio (n=11,
que correspondem a 12,1%), São Gonçalo (n=9, que correspondem a 9,9) e Itaboraí e Macaé (n=1
cada, sendo 1,1% cada).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ. 2015.

Figura II.3.3-1 - Total de comunidades pesqueiras por município da AE.

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ. 2015.

Figura II.3.3-2 - Distribuição (%) das comunidades pesqueiras por município.
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É possível verificar no Relatório Final de PETROBRAS/FIPERJ (2015) que as comunidades
pesqueiras são predominantemente rurais, tendo características urbanas, somente aquelas que
se encontram nas sedes municipais. A distribuição espacial das comunidades pesqueiras
identificadas nos municípios da AE pode ser observada nas figuras a seguir.

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-3 - Localidades pesqueiras artesanais do município Rio de Janeiro (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-4 - Localidades pesqueiras artesanais do município de Magé (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-5 - Localidades pesqueiras artesanais do município de Itaboraí (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-6 - Localidades pesqueiras artesanais do município de São Gonçalo (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-7 - Localidades pesqueiras artesanais do município de Niterói (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-8 - Localidades pesqueiras artesanais do município de Maricá (RJ).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-9 Localidades pesqueiras artesanais do município de Cabo Frio (RJ).
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b) Total de pescadores artesanais nos município da AE
Ainda com base no estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), o total de pescadores
levantados nos municípios da AE foi de 23.870 pescadores, conforme pode ser observado no
Quadro II.3.3-3 a seguir.
Quadro II.3.3-3 – Número total de pescadores
artesanais identificados nos municípios da AE
Nº de Pescadores - PCSPA-BS 1

Município
Rio de Janeiro

4.200

Magé

800

Itaboraí

40

São Gonçalo

2.800

Niterói

12.500

Maricá

30

Cabo Frio
Macaé

250

2

3.250 2

TOTAL

23.870

Fonte: 1 PETROBRAS/FIPERJ, 2015. RAPOSO DA SILVA, 2013

No Quadro II.3.3-4, observa-se que o número de pescadores que não possui o RGP é alto para os
municípios que constituem a AE da atividade de pesquisa sísmica pretendida.
Quadro II.3.3-4 – Percentual de pescadores portadores
do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP)
Município

Não
Informado

Não
Possui

Artesanal

Industrial

Artesanal/
Industrial

Rio de Janeiro1

9,52

38,31

51,95

0,22

0,00

Magé1

7,60

26,62

65,78

0,00

0,00

Itaboraí1

5,00

38,33

55,00

1,67

0,00

São Gonçalo1

1,53

32,87

48,24

17,12

0,15

Niterói1

0,89

31,48

30,80

36,83

0,00

Maricá

1,80

27,93

70,27

0,00

0,00

Cabo Frio1

0,35

37,89

60,71

1,05

0,00

ND

ND

87,50

Macaé2

(i) Não informado, indicando aqueles que não informaram possuir o registro; (ii) Não possui, indicando os que não
possuem registro; (iii) Artesanal, indicando os que que possuem registro para atuar como pescador profissional
artesanal; (iv) Industrial, indicando os que possuem registro para atuar como pescador profissional industrial e (v)
Artesanal/Industrial. Fonte1: PETROBRAS/FIPERJ, 2015. Fonte2: PETROBRAS/MINERAL, 2017.
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Destaca-se que em todos os casos o total de pescadores cadastrados no RGP difere do total de
pescadores registrados nas colônias e associações de pescadores. Por outro lado, também se
verificam casos em que o número de inscritos nas Colônias de Pesca é superior ao de inscritos no
RGP. Esse fato pode ser explicado, em parte, pela carência de dados mais atualizados das
colônias em relação ao número preciso de associados (em muitos casos o total de cadastrados nos
registros das colônias considera, inclusive pescadores aposentados e os já falecidos, por
exemplo), e a superestimação por parte das lideranças, com o intuito de demonstrar maior
representatividade política.
Embora a Controladoria-Geral da União apresente por meio do Portal da Transparência os valores
relativos ao seguro-defeso pagos aos pescadores, por estado, município e por beneficiário, não é
possível se obter o total consolidado de pessoas que receberam o benefício. Adicionalmente, a
forma como os dados estão organizados neste portal na Internet, não permite qualquer
consolidação de dados. Assim, para atendimento ao solicitado no TR Nº 002/2018, usou-se
também como referência o estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), conforme
apresentado no Quadro II.3.3-5 a seguir.
Quadro II.3.3-5 – Valores percentuais do número de pescadores beneficiados
pelo seguro defeso entre os anos de 2012 e 2014 nos municípios da AE
Município

Não Informado

Não Recebeu

Recebeu

Rio de Janeiro

2,81

74,46

22,73

Magé

2,66

47,91

49,43

Itaboraí

0,00

43,33

56,67

São Gonçalo

1,38

67,59

31,03

Niterói

2,68

74,33

22,99

Maricá

1,80

57,65

40,55

14,73

75,08

10,19

ND

ND

ND

Cabo Frio
Macaé

(i)
Não informado, indicando os que não informaram receber o benefício do seguro; (ii) Não recebeu,
indicando os que não foram beneficiados pelo seguro defeso; (iii) Recebeu, indicando os que foram
beneficiados pelo seguro defeso. Fonte: PETROBRAS/MINERAL, 2015.

Coordenador:
284/635

II.3.3 – Meio Socioeconômico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

c) Relações de propriedade dos meios de produção, divisão do trabalho e remuneração na
pesca artesanal
No TR Nº 002/2018 são solicitadas, também, as relações de propriedade dos meios de
produção e divisão do trabalho na pesca artesanal dos municípios constituintes da AE, todavia,
essas informações também não puderam ser completamente levantadas na bibliografia
disponível.
No que se refere à propriedade das embarcações pesqueiras nos municípios da AE, em 2015
PETROBRAS/FIPERJ levantaram para a maioria dos municípios da AE o que é resumido no
Quadro II.3.3-6 a seguir.
Quadro II.3.3-6 – Relação de propriedade (%) das
embarcações utilizadas para a pesca nos municípios da AE.
Município

Proprietários
(%)

Não Proprietários
(%)

Rio de Janeiro

58

42

Magé

60

40

Itaboraí

82

18

São Gonçalo

42

58

Niterói

41

59

Maricá

66

34

Cabo Frio

72

28

38

62

Macaé

1

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.
(1) PETROBRAS/MOTT MACDONALD, 2015.

Em geral, assim como ocorre com a pesca artesanal em Macaé, a divisão da remuneração
entre os pescadores artesanais nos demais municípios da AE ocorre com um sistema de
partilha, no qual o lucro da pescaria é dividido em um número determinado de partes. Na
maioria dos casos, o dono do barco recebe metade dessa parte e a outra metade é dividida
pela tripulação conforme a hierarquia na embarcação. Ou seja, uma vez comercializado o
pescado, primeiramente são pagas as despesas com combustível, gelo e rancho (despesas do
barco e da pescaria), depois com a outra parte remunera-se a equipe de trabalho. Assim
sendo, observa-se que os custos com a pescaria são de responsabilidade e compartidos por
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toda a tripulação, não sendo responsabilidade exclusiva do dono da embarcação. Assim, os
pescadores não possuem remuneração fixa, mas uma participação nos lucros com a atividade
pesqueira, podendo vir a trabalhar sem remuneração ou a incorrer em prejuízos, quando os
resultados das pescarias não são lucrativos (RAPOSO DA SILVA, AZEVEDO & FERREIRA, 2016).
d) Estruturação, formas de comercialização e canais de distribuição da produção
Segundo o estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), os destinos mais comuns para a
produção pesqueira artesanal são a venda direta e ao atravessador (Quadro II.3.3-7). Em
Niterói, São Gonçalo e Magé a maior parcela da produção é destinada ao atravessador, com
destaque para São Gonçalo, onde este é o destino de mais da metade do pescado capturado.
Por oposição, em Itaboraí a parcela do pescado destinada ao atravessador é inferior a 5% do
total, predominando a venda direta o destino. A comercialização direta também se revelou o
destino mais comum no município do Rio de Janeiro e em Maricá. Em relação ao Rio de
Janeiro, cabe ainda destacar, que esse município apresenta o mercado de pescado mais
diversificado, com 12 destinos possíveis para a produção. Nota-se que, neste caso, a
diversificação das alternativas de comercialização possui relação com o contingente
populacional, onde os municípios com maior população apresentam mais alternativas para a
produção do pescado capturado.
Quadro II.3.3-7 - Destino da Produção Pesqueira
Municípios
Destino da Produção
Associação

Rio de
Janeiro

Magé

Itaboraí

São
Gonçalo

Niterói

Maricá

Cabo Frio

Macaé

0,14%

-

-

0,10%

0,74%

-

-

-

0,26%

-

0,10%

0,15%

-

0,28%

-

22,44%

45,53%

3,95%

53,74%

44,20%

30,11

63,81%

98%

Bar

0,29%

-

-

-

-

-

Barracas da Praia

0,43%

-

-

-

-

-

-

-

CEASA

6,51%

2,37%

-

6,02%

2,08%

-

0,55%

-

Consumo Próprio

0,72%

-

-

0,10%

-

-

-

-

Feira livre

4,20%

13,16%

3,95%

4,98%

0,30%

1,14%

0,28%

-

Indústria de
beneficiamento

0,29%

0,79%

-

3,32%

15,77%

-

0,55%

1,00%

Mercado

3,76%

0,26%

-

0,73%

0,45%

-

-

1,00%

Peixaria

18,67%

7,37%

22,37%

2,18%

8,63%

11,36%

2,21%

-

Quiosque

0,58%

-

-

-

-

-

-

-

Atacado
Atravessador

-

-

Restaurante

4,92%

1,32%

2,63%

1,24%

5,80%

7,39%

1,10%

-

Venda direta

37,05%

28,94%

67,10%

27,49%

21,88%

50,00%

30,94%

-

-

-

-

-

-

-

0,28%

-

Leilão

Fonte: Petrobrás/FIPERJ (2015) e PETROBRAS/MINERAL (2017) para os dados de Macaé.
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Conforme destacado no estudo elaborado por RAPOSO DA SILVA, AZEVEDO & FERREIRA (2016)
no município de Macaé a comercialização do pescado é realizada, principalmente, in natura.
Apesar de existir um mercado constituído pelas peixarias para o atendimento à população
local e aos turistas, localizado no Mercado dos Peixes, o escoamento principal é direcionado
ao entreposto da CEASA-RJ. O processo que envolve a comercialização do pescado em Macaé é
realizado de três principais formas: a entrega do produto capturado nos locais de
desembarque aos atravessadores ou intermediários (82%), seguida pela entrega às indústrias
pesqueiras por meio de leilões (11%), ou diretamente ao mercado consumidor varejista (7%).
e) Políticas Públicas para a Pesca Artesanal
Neste item são apresentadas as Políticas Públicas e suas Ações e Programas, voltados para a
atividade pesqueira artesanal, a nível federal e estadual.
No estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), foram levantados os valores percentuais
do número de pescadores beneficiados por programas de políticas públicas nos municípios
fluminenses na área de abrangência do PCSPA para as seguintes categorias: (i) Minha casa
Minha Vida; (ii) Fome Zero; (iii) Bolsa Família; (iv) PROFROTA; (v) PRONAF; (vi) Subsídio de
gelo e; (vii) Cartão Mumbuca, (viii) Cheque Pescador, (ix) Bolsa Verde, (x) Indenizações
Petrobras, (xi) BPC, (Xii) Subsídio do óleo. Esses valores percentuais são apresentados no
Quadro II.3.3-8 a seguir, levando-se em consideração os município9s que constituem a AE da
atividade.
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Quadro II.3.3-8 – Valores percentuais (%) do número de pescadores beneficiados por programas de políticas públicas nos municípios da AE
Programas Sociais
Município

Rio de Janeiro

MCMV

Fome
Zero

Bolsa
Família

PROFROTA

PRONAF
(DAP)

Subsídio
do gelo

Cartão
Mumbuca

Cheque
Pescador

Bolsa
Verde

Petrobras

Subsídio
do óleo

BPC

TOTAL

2,17

---

86,97

---

6,52

---

---

---

---

---

2,17

2,17

100%

Magé

---

---

82,77

---

1,72

---

---

1,72

---

12,07

1,72

---

100%

Itaboraí

---

---

88,89

---

11,11

---

---

---

---

---

---

---

100%

São Gonçalo

---

1,48

96,55

0,49

0,99

---

---

---

---

---

---

0,49

100%

Niterói

2,86

---

71,43

---

5,71

17,14

---

2,86

---

---

---

100%

Maricá

---

---

33,33

---

23,81

---

42,86

---

---

---

---

---

100%

Cabo Frio

---

---

50,00

---

---

33,33

---

---

---

---

---

16,67

100%

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.
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Ressalta-se que não foi possível identificar planos e políticas públicas aplicáveis apenas aos
municípios e comunidades inseridas na AE. Por esse motivo, optou-se pela apresentação dessas
políticas, em linhas gerais.
Entre as políticas públicas desenvolvidas em esfera federal que contemplam a pesca artesanal,
destaca-se o Plano Safra, que visa estimular o desenvolvimento do setor agropecuário por meio
de linhas de financiamentos para o aumento de produção e a geração de renda. O recurso deste
Plano disponibilizado para pesca e aquicultura em todo país é investido na conservação e
aquisição de embarcações e equipamentos, beneficiamento ou industrialização e incremento da
produção. Nas linhas de crédito do programa, os produtores pegam recursos com taxas de juros
abaixo dos valores de mercado. Todos os anos, o programa é atualizado e novas regras de
financiamento são divulgadas pelo Governo Federal (FIPERJ, 2017). Entre as alterações para a
safra (2016-2017), estavam os juros, que passaram para apenas duas faixas (2,5 e 5,5% ao ano)
por meio do PRONAF, estando a pesca na última faixa, tanto para custeio quanto para
investimento.
A nível estadual, destacam-se as ações implementadas pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) e pela Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio
de Janeiro (FIPERJ), vinculada a esta secretaria.
f) Relações Culturais, Sociais e Econômicas e Conflitos de Uso do Território
Para a identificação das relações culturais, sociais e econômicas, e conflitos de uso do
território, recorreu-se, principalmente, às informações levantadas nos estudos elaborados por
PETROBRAS/FIPERJ (2015), PETROBRAS/MINERAL (2017) e RAPOSO DA SILVA (2013).
Em geral, verificam-se nas comunidades pesqueiras da AE relações de cooperação,
principalmente no que se refere à utilização das estruturas comuns, como portos de embarque
e desembarque, pontos de comercialização do pescado, abrigo de embarcações, dentre
outros. Essas relações serão detalhadas posteriormente neste capítulo, no Quadro II.3.3-14 e
no Quadro II.3.3-15, no item II.3.3.1.3 - Caracterização da Infraestrutura da Cadeia
Produtiva da Pesca.
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PETROBRAS/FIPERJ (2015) citam que os principais e mais comuns conflitos sociais
identificados na AE abrangem a disputa entre embarcações de maior e menor porte na zona
costeira, bem como as restrições espaciais e temporais à pesca, além da demanda pela
revisão de alguns períodos de defeso de espécies de peixes e crustáceos.
Acerca das áreas de restrição à atividade pesqueira o estudo supracitado, indica a dificuldade
para pescar após a criação da RESEX de Arraial do Cabo. A proibição da pesca aos pescadores
de Cabo Frio gera conflitos com os pescadores de Arraial, que utilizam a área da RESEX, além
de disputarem áreas fora dela.
Conforme apresentado por PETROBRAS/MINERAL (2017), a pesca artesanal possui interfaces
com a circulação de transatlânticos nos períodos de alta temporada vinculados ao setor do
turismo, bem como com a circulação de embarcações voltadas às atividades de lazer e
esportes náuticos, incluindo a pesca esportiva. Segundo os pescadores, o aumento da
circulação de embarcações nesses períodos, com a presença desse tipo de turismo e lazer
náuticos, pode contribuir para o afastamento de cardumes nas áreas de pesca. Este mesmo
estudo acrescenta conflitos decorrentes da degradação ambiental por atividades industriais,
como os associados ao acidente com vazamento de óleo da Petrobras, em 2000, na Baía de
Guanabara, que trouxe prejuízos aos currais de pescadores artesanais da região.
Já na consulta a outros estudos, tem-se ainda a pesca realizada pelas frotas pesqueiras
provenientes dos estados de São Paulo e Santa Catarina, bem como dos municípios de Niterói
e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que interferem na produção local e geram conflitos entre
embarcações locais e frotas visitantes (PETROBRAS/MINERAL, 2013).
PETROBRAS/MOTT MACDONALD (2015) citam, também, conflitos por territórios costeiros na AE
envolvendo, sobretudo, estaleiros e portos, com a atividade de pesca.
Os antigos e frequentes conflitos entre pescadores artesanais e pescadores industriais estão
relacionados ao uso do mesmo espaço marinho, com a sobreposição de esforços e prejuízos à
pesca artesanal nas regiões costeiras da AE.
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II.3.3.1.2 -
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Distribuição das Áreas de Pesca e Principais Pesqueiros Utilizados
pelos Pescadores Artesanais da Área de Estudo

Neste item serão apresentadas as áreas de pesca e os principais pesqueiros utilizados pelas
comunidades pesqueiras artesanais identificadas na AE, conforme levantado nas fontes de dados
utilizadas.
Primeiramente, serão apresentadas as áreas de pesca utilizadas pelas comunidades, por
município, e sua localização em relação à área onde será desenvolvida a atividade de pesquisa
sísmica pretendida.
Em seguida, serão apresentados quadros contendo informações por município e por comunidade,
sobre as:
a) Principais características da frota pesqueira atuante (tamanho, tipo da embarcação e métodos
de conservação do pescado a bordo);
b) Artes de pesca utilizadas;
c) Principais recursos explotados.
O TR Nº 002/2018 solicita, também, informações sobre a autonomia e o esforço de captura da
frota de cada comunidade pesqueira artesanal. No entanto, não foi encontrada nenhuma
informação em toda a bibliografia consultada, que pudesse atender de alguma forma a esta
questão.
a) Áreas com Possibilidades de Interfaces entre a Pesquisa Sísmica e a Pesca Artesanal na
Costa do Estado do Rio de Janeiro
No Capítulo Área de Estudo (AE) deste EAS, foi apresentado que os municípios do Rio de
Janeiro, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé, possuem pescadores
artesanais com possibilidade de virem a ter interfaces com as embarcações de apoio
marítimo, na rota de navegação entre a área da pesquisa sísmica, localizada em águas
offshore ultra-profundas e a base de apoio operacional em Niterói, em águas estuarinas.
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No entanto, observa-se que esta interface com possibilidade de impactos sobre a pesca
artesanal ocorrerá, em especial, no trecho costeiro sobre a plataforma continental brasileira,
compreendido entre a barra da Baía de Guanabara até as proximidades da isóbata de 150
metros de profundidade, área de atuação predominante da frota pesqueira artesanal que atua
na costa do estado do Rio de Janeiro (PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Cabe ressaltar que devido à
baixa autonomia das embarcações artesanais dos municípios da AE, não são esperadas
interferências da atividade de pesquisa sísmica marítima sobre essas embarcações pesqueiras
artesanais, no trecho da rota de navegação dos barcos de apoio que vai desde a isóbata de
500 metros até a área da pesquisa sísmica pretendida (em profundidades acima de 1.000
metros).
Da mesma forma, no interior da Baía de Guanabara, não são esperados impactos sobre a pesca
artesanal, uma vez que nesta região, as embarcações de apoio estarão sempre navegando em
zonas com restrição à pesca e fundeio de embarcações (Lei Nº 11.959/2009 - Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e NORMAN Nº 28/DHN).
Na Figura II.3.3-10 a seguir, podem ser observadas as áreas de navegação das embarcações
de apoio e as de atuação das embarcações pesqueiras artesanais no interior da Baía de
Guanabara. Nesta figura pode-se observar, também, que as áreas consideradas “boas para a
pesca” encontram-se na porção central da baía, após a ponte Rio-Niterói (UMCES, 2016),
reforçando que não deverão ocorrer interfaces entre essas atividades, no interior da Baía de
Guanabara.
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Fonte: UMCES, 2016 - Usos da Baía de Guanabara http://www.umces.edu/sites/default/files/Usos%20da%20Bai%CC%81a%20de%20Guanabara_Uses%20of%20Guanabara%20Bay.pdf – Acesso em maio de 2018.

Figura II.3.3-10 - Trecho a ser navegado pelas embarcações de apoio (área em marrom) da barra da baía até a ponte Rio-Niterói (linha vermelha) e áreas de pesca artesanal (em azul claro) na estrada e interior da baía.
Já na região costeira do estado do Rio de Janeiro, sobre a plataforma continental até a isóbata de 150 metros, entre os municípios de Paraty a São Francisco do Itabapoana, além de embarcações pesqueiras artesanais,
de armadores de pesca e industriais, com portos de origem no estado do Rio de Janeiro, atuam, também, frotas pesqueiras industriais e de armadores provenientes de outros estados do sul e sudeste do Brasil.
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De acordo com o Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a), o número
de embarcações de cada modalidade de pesca que atua na costa do estado, por porto de
origem, revela que algumas dessas modalidades são compostas, apenas, por embarcações
provenientes do Rio de Janeiro (como a pesca de emalhe de superfície e de fundo, arrasto
simples, arrasto de fundo simples e duplo). Outras modalidades (pesca com pote, arrasto de
parelhas, espinhel de meia-água/longline monofilamento e linha de superfície) são quase que
totalmente constituídas por embarcações industriais ou de armadores de pesca oriundas de
outros estados.
Desta forma, apesar do predomínio de embarcações do Rio de Janeiro, as embarcações com
outros portos de origem, em especial aquelas provenientes de Santa Catarina, São Paulo e
Espírito Santo, que compõem as frotas de armadores de pesca e industriais, voltadas para as
modalidades de pesca de arrasto duplo, cerco, emalhe de fundo e, de linha e espinhel de
fundo e de superfície, representaram parcela significativa da frota que utilizou a região
costeira e os portos do Rio de Janeiro nos anos de 2011 e 2012 (FIPERJ, 2013a e BEGOT &
VIANNA, 2013).
b) Áreas Utilizadas para a Pesca na Costa do Estado do Rio de Janeiro
Para que se possa identificar os pecadores que poderão vir a ter qualquer interface com a
pesquisa sísmica objeto do presente estudo ambiental, é necessário e elementar, conhecer a
dinâmica da pesca nas Bacias de Santos e de Campos.
Nessas bacias, no trecho costeiro sobre a plataforma continental até a isóbata de 150 metros,
são praticadas distintas modalidades de pesca (cerco, emalhe, arrasto, linha de mão, dentre
outras) por diferentes categorias de pescadores (artesanais, armadores de pesca e
industriais). Essas pescarias são realizadas por embarcações: miúdas (< 8 m); de pequeno
porte (> 8 m e ≤ 20 AB); médio porte (20 > AB < 100) e de grande porte (≥100) (FIPERJ,
2013a). As embarcações miúdas e de pequeno porte, voltadas à pesca artesanal,
corresponderam, nos anos de 2011 e 2012, à maior parcela da frota pesqueira levantada
no estado.
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De acordo com PETROBRAS/FIPERJ (2015), a pesca no estado do Rio de Janeiro é
predominantemente artesanal, valendo essa afirmativa, também, para os municípios da AE
(com exceção de Niterói), conforme pode ser observado no Quadro II.3.3-4, apresentado
anteriormente. Estas informações foram obtidas a partir de dados levantados nos municípios
fluminenses na área de abrangência do PCSPA-BS, conforme as classificações das informações
obtidas em campo pela FIPERJ (2015).
Nos últimos relatórios anuais desta Fundação (2011 a 2016), bem como nas demais estatísticas
pesqueiras que abordam o estado do Rio de Janeiro (MPA, 2011 e IBAMA, 2007), os dados
levantados e apresentados não distinguem as capturas e as demais características da atividade
pesqueira, de acordo com a categoria de pesca, em especial quando se trata da pesca
artesanal e aquela praticada por armadores de pesca. A ausência desta distinção impossibilita
o conhecimento mais aprofundado de cada uma dessas categorias, separadamente, no que se
refere aos dados sobre a produção, petrechos de pesca utilizados, espécies alvo e áreas de
atuação, por exemplo, mesmo que essas informações possam vir a se sobrepor ou coincidir.
Esta condição leva à generalização das informações oficiais levantadas sobre a pesca no
estado, como ocorre atualmente. As dificuldades na classificação dessas categorias, por conta
da escassez de informações sistematizadas, levam, também, à dificuldade de identificação de
ações e de prioridades para o direcionamento das políticas públicas para cada uma dessas
categorias (FAERJ/SEBRAE-RJ, 2009).
Neste contexto, a ausência ou fragilidade das informações referentes às áreas de atuação dos
pescadores artesanais, representa importante obstáculo na compreensão das inter-relações
desta atividade com as demais que utilizam o mesmo espaço marinho, como as pesquisas
sísmicas, por exemplo. Isto dificulta uma avaliação aprofundada dos possíveis impactos,
especificamente sobre a categoria de pescadores artesanais, que por utilizarem embarcações
de pequeno porte e com baixa autonomia, sem instrumentos de navegação e sem estruturas
adequadas à conservação do pescado a bordo, dentre outras características, podem vir a ser
impactados pelas atividades de E&P de petróleo e gás na costa brasileira.
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No Boletim Estatístico da Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Anos 2011 e 2012
(FIPERJ, 2013b), por exemplo, é apresentada a distribuição espacial das produções de
pescados (t) registradas por quadrante de 4 x 4 milhas náuticas, nos anos de 2011 e 2012
(Figura II.3.3-12). Essas produções foram levantadas, tanto para as embarcações pesqueiras
com porto de origem no estado do Rio de Janeiro, quanto de outros estados do sul e sudeste
do Brasil. Adicionalmente, nesses mapas não há distinção das áreas de atuação da
frota pesqueira artesanal em relação àquelas utilizadas pelas frotas de armadores e indústrias
de pesca.
Porém, como o texto aborda todas as três categorias de pesca, nestas figuras pode-se inferir,
primeiramente, a sobreposição das áreas de atuação das frotas dessas diferentes categorias,
ao longo da costa do estado. Também se pode observar que as maiores produções de
pescados, em geral, foram obtidas no trecho costeiro localizado sobre a plataforma
continental, até a isóbata de 50 metros, em ambos os anos, independentemente da categoria
pesqueira e da modalidade de pesca praticada e, com distribuição mais uniforme,
concentrada no ano de 2012. No trecho entre Saquarema e o município do Rio de Janeiro, os
maiores valores de produção alcançaram a região costeira até a isóbata de 100 metros.
Observa-se, também, que a área prevista para a pesquisa sísmica (após a isóbata de 1.000 m),
apresentou atividade pesqueira pouco expressiva e com baixos valores de produção por
quadrante, para os dois anos avaliados (FIPERJ, 2013b).

Coordenador:
296/635

II.3.3 – Meio Socioeconômico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: Boletim Estatístico da Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Anos 2011 e 2012 (FIPERJ, 2013b)

Figura II.3.3-11 - Distribuição espacial das capturas (t) registradas por quadrante de 4x4 milhas náuticas, em 2011.
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Fonte: Boletim Estatístico da Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Anos 2011 e 2012 (FIPERJ, 2013b)

Figura II.3.3-12 - Distribuição espacial das capturas (t) registradas por quadrante de 4x4 milhas náuticas, em 2012.
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Mais recentemente, conforme apresentado no capítulo referente à Área de Estudo deste EAS, o
Relatório Final do PCSPA da Bacia de Santos (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), apresentou as áreas de
pesca artesanal e industrial, geradas a partir dos quadrantes informados pelos entrevistados de
posse do RGP Artesanal e RGP Industrial, em levantamentos de dados primários realizados pela
FIPERJ em 2014. A distribuição espacial foi registrada por frequência em quadrantes de 4 x 4
milhas náuticas (Figura II.3.3-13 e Figura II.3.3-14). Essas informações foram levantadas, tanto
para as embarcações pesqueiras com porto de origem no estado do Rio de Janeiro, quanto de
outros estados do sul e sudeste do Brasil.
Nessas figuras pode-se inferir, mais uma vez, sobre a sobreposição das áreas de atuação das
frotas dessas diferentes categorias, ao longo da costa nas Bacias de Santos e de Campos, em
especial na costa do estado do Rio de Janeiro. Também se pode observar que as áreas mais
frequentadas, em geral, abrangeram independentemente da categoria pesqueira e da
modalidade de pesca praticada, o trecho costeiro localizado sobre a plataforma continental, até
as isóbatas de 100 a 150 metros, alcançando em poucos trechos, áreas próximas à isóbata de
500 m (quebra da plataforma). No trecho entre Paraty e Macaé, são verificadas as áreas com
maior intensidade de atividade pesqueira (maior número de viagens), abrangendo a região
costeira até a isóbata de 100 metros.
Observa-se, também, que a área prevista para a pesquisa sísmica (após a isóbata de 1.000 m),
apresentou atividade pesqueira pouco expressiva e restrita à frota pesqueira industrial, que
atuou com vara e isca viva sobre recursos pesqueiros pelágicos com hábitos migratórios como o
dourado, atuns e afins.

Coordenador:
II.3.3 – Meio Socioeconômico

299/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015

Figura II.3.3-13 - Áreas de Pesca Artesanal.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015

Figura II.3.3-14 - Áreas de Pesca Industrial.
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c) Áreas de Pesca das Comunidades Pesqueiras da AE
As áreas de pesca utilizadas pelas comunidades pesqueiras identificadas na AE serão
apresentadas a seguir em textos explicativos, contendo uma breve explanação a respeito da
atividade pesqueira local, incluindo informações referentes à profundidade máxima de
atuação, tendo como principal base de informações o relatório desenvolvido por
PETROBRAS/FIPERJ (2015). Ressalta-se que os mapas apresentados no referido relatório não
levam em consideração a sazonalidade das atividades pesqueiras.
Áreas de Pesca do Município do Rio de Janeiro (RJ)
A análise das áreas de pesca artesanal do município do Rio de Janeiro apresentada no estudo
elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), aponta que a Baía de Guanabara é, em geral, a
principal área utilizada pelas localidades da Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Ramos e
Centro. A partir da praia da Urca, até a comunidade de Barra de Guaratiba, predomina a
pesca artesanal realizada na região costeira, entre a barra da Baía de Guanabara e a Baía da
Ilha Grande, porém com maior intensidade no trecho costeiro até 30 metros de profundidade
entre a barra da Baía de Guanabara e a Restinga da Marambaia. A partir da localidade de
Pedra de Guaratiba, a área de atuação dos pescadores artesanais passa a ser a Baía de
Sepetiba, prioritariamente, ocupando também a região da Baía da Ilha Grande e o litoral
norte do estado de São Paulo (PETROBRAS/FIPERJ, 2015).
Na Figura II.3.3-15 (PETROBRAS/FIPERJ, 2015) observa-se que o trecho que abrange o interior
da Baía de Guanabara até a Baía de Sepetiba se constitui na área de atuação expressiva das
comunidades pesqueiras artesanais do município do Rio de Janeiro. Observa-se, também nesta
figura, que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da pesquisa sísmica,
podendo apenas, ocorrer interfaces entre as embarcações pesqueiras artesanais deste
município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, na Área de Navegação que
compreende a região entre a barra da Baía de Guanabara e o trecho sobre a plataforma
continental até 50 metros de profundidade.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ (2015).

Figura II.3.3-15 - Áreas de atuação dos pescadores do município do Rio de Janeiro (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Magé (RJ)
Observando-se o mapa com as áreas de pesca, bem como as características das práticas
pesqueiras artesanais do município de Magé (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), verifica-se que sua área
de atuação é, predominantemente, concentrada no interior da Baía de Guanabara, com destaque
para o fundo e meio da baía até a Ilha do Governador, e nos manguezais e rios da APA de
Guapimirim, onde também são realizadas atividades extrativistas. Essas áreas não possuem
interface com as embarcações de apoio à atividade, conforme anteriormente apresentado na
Figura II.3.3-10, visto que as embarcações de apoio, no interior da Baía de Guanabara, estarão
navegando por trechos onde a pesca comercial, em qualquer modalidade, é proibida.
Na Figura II.3.3-16 a seguir, observa-se claramente que a pesca artesanal desse município não é
praticada na área da pesquisa sísmica, podendo ocorrer interfaces entre as embarcações
pesqueiras artesanais deste município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, apenas em
trecho bastante reduzido da Área de Navegação, compreendendo a região da barra da Baía de
Guanabara até 25 metros de profundidade sobre a plataforma continental.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ (2015)

Figura II.3.3-16 - Áreas de atuação dos pescadores do município de Magé (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Itaboraí (RJ)
Observando-se o mapa com as áreas de pesca, bem como as características das práticas
pesqueiras artesanais do município de Itaboraí, verifica-se, assim como para o município de
Magé, que a área de atuação dos pescadores artesanais concentra-se, predominantemente, no
interior da Baía de Guanabara, com destaque para os manguezais e rios da APA de Guapimirim,
próximos a localidade pesqueira de Itambi, onde são realizadas, principalmente, atividades
extrativistas (coleta de caranguejos). Essas áreas não possuem interface com as embarcações de
apoio à atividade, conforme anteriormente apresentado na Figura II.3.3-10.
Na Figura II.3.3-17 observa-se claramente que a pesca artesanal desse município não é praticada
na área da pesquisa sísmica. A área onde poderão ocorrer interfaces da pesca artesanal deste
município com as embarcações de apoio à pesquisa sísmica marítima, abrange apenas o trecho da
Área de Navegação entre a barra da Baía de Guanabara até a isóbata de 50 metros na direção da
área da pesquisa sísmica. Observa-se, entretanto, que esta área apresenta os menores
percentuais de atividade pesqueira artesanal (<3,73% de atividade) em trecho restrito somente à
barra da baía (PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Esta condição sugere que os pescadores artesanais de
Itaboraí não utilizam, de forma expressiva, esta região costeira para as práticas pesqueiras,
também podendo ser considerada imperceptível, qualquer interface entre as atividades neste
trecho costeiro.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ (2015)

Figura II.3.3-17 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de Itaboraí (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de São Gonçalo (RJ)
Para o município de São Gonçalo, as áreas de pesca das localidades com perfil de pesca artesanal
apresentam distribuição similar, com predominância de atuação entre o fundo da Baía de
Guanabara e a sua barra. Já as comunidades artesanais de Itaoca atuam, prioritariamente, nos
manguezais da APA de Guapimirim (PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Na Figura II.3.3-18, a seguir,
observa-se que as atividades pesqueiras dos pescadores artesanais de São Gonçalo são praticadas
de forma expressiva no interior da Baía de Guanabara e que uma parcela das embarcações de
maior porte pode atuar na região costeira sobre a plataforma continental até a isóbata de 500
metros de profundidade, mesmo com baixos percentuais de atividade pesqueira.
Na Figura II.3.3-18 observa-se que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da
pesquisa sísmica, podendo apenas, ocorrer interfaces entre as embarcações pesqueiras
artesanais deste município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, na região entre a barra
da Baía de Guanabara e o trecho sobre a plataforma continental até 500 metros de profundidade
e com maior probabilidade até o trecho com 150 metros de profundidade.

Coordenador:
308/647

II.3.3 – Meio Socioeconômico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ (2015)

Figura II.3.3-18 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de São Gonçalo (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Niterói (RJ)
As áreas de atuação da frota pesqueira artesanal do município de Niterói são amplas e dispersas
ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro, principalmente no trecho costeiro sobre a
plataforma continental que abrange desde a barra da Baía de Guanabara até a isóbata de 100
metros de profundidade (Figura II.3.3-19 - PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Nesse trecho poderão
ocorrer interfaces com a atividade pesqueira artesanal deste município, em percentuais com
maior ou menor atividade de pesca.
Ainda de acordo com o estudo supracitado, a análise das áreas de pesca de Niterói por
localidade, permite uma avaliação diferente do mapa agrupado para o município. As localidades
artesanais da Região Oceânica, como Itaipu e Piratininga, normalmente atuam em profundidades
variando entre 20 e 50 m, entre a saída da barra da Baía de Guanabara e os limites do município
de Niterói. A localidade de Itaipu apresenta embarcações com mobilidade um pouco maior do
que as de Piratininga, podendo ampliar sua área de atuação a profundidades com até 100
metros, tomando por referência em suas extremidades, as Ilhas Maricás e a Barra de Guaratiba,
no Rio de Janeiro (PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Já as localidades situadas na Ilha da Conceição, no
interior da Baía de Guanabara, apresentam perfis característicos de práticas pesqueiras
artesanais, como nos casos das localidades da Chacrinha, Chatão e Rua da Amendoeira. Esses
pescadores artesanais atuam, predominantemente, entre a Ponte Rio-Niterói e a saída da barra
da Baía de Guanabara (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), em trecho sem interface com as embarcações
de apoio às atividades de pesquisa sísmica marítima.
Na Figura II.3.3-19 observa-se que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da
pesquisa sísmica, podendo apenas, ocorrer interfaces entre as embarcações pesqueiras
artesanais deste município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, na região entre a barra
da Baía de Guanabara e o trecho sobre a plataforma continental até 150 metros de
profundidade.

Coordenador:
310/647

II.3.3 – Meio Socioeconômico

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-19 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de Niterói (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Maricá (RJ)
De acordo com o Relatório Final do PCSPA-BS (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), as áreas de atuação da
frota pesqueira artesanal do município de Maricá são predominantemente lagunares atuando
também nas regiões costeiras, principalmente entre Itaipu e Saquarema, no trecho costeiro sobre
a plataforma continental até a isóbata de 75 metros de profundidade (Figura II.3.3-20).
Ainda de acordo com o estudo supracitado, em relação à pesca marinha, esta ocorre,
predominantemente, entre a Ponta Negra e a região do Recanto em Itaipuaçu, em profundidades
com até 50 metros. Importante pesqueiro no município são as Ilhas Maricás. As áreas de pesca
marinha estendem-se ainda em direção à barra da Baía de Guanabara e em profundidades com
até 100 metros tomando como base a linha de costa e os limites municipais de Maricá e
Saquarema (PETROBRAS/FIPERJ, 2015).
Na Figura II.3.3-20 observa-se que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da
pesquisa sísmica, podendo apenas, ocorrer interfaces entre as embarcações pesqueiras
artesanais deste município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, na região entre a
Itaipu e Saquarema, no trecho sobre a plataforma continental até 100 metros de profundidade.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-20 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de Maricá (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Cabo Frio (RJ)
De acordo com o estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), as áreas de atuação da frota
pesqueira artesanal do município de Cabo Frio são restritas ao trecho da costa entre os
municípios de Arraial do Cabo e Búzios (Figura II.3.3-21), não havendo interseção dessas áreas
com as rotas previstas para a navegação das embarcações de apoio à pesquisa sísmica no trajeto
à base de apoio em Niterói. Ainda de acordo com o estudo supracitado, a pesca marinha é
praticada entre os limites da APA do Pau Brasil e a RESEX de Arraial do Cabo, em profundidades
com até 50 metros.
Na Figura II.3.3-21 observa-se que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da
pesquisa sísmica, indicando a impossibilidade de interface entre essas atividades.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-21 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de Cabo Frio (RJ).
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Áreas de Pesca do Município de Macaé (RJ)
De acordo com o estudo elaborado por CALLEJA (2015), as áreas de atuação da frota pesqueira
artesanal do município de Macaé são amplas e dispersas ao longo da costa do estado do Rio de
Janeiro, principalmente no trecho costeiro sobre a plataforma continental que abrange
desde Cabo Frio até o Farol de São Tomé, indo até a isóbata de 100 metros de profundidade
(Figura II.3.3-22).
De acordo com o estudo supracitado, as áreas de atuação dos pescadores artesanais de Macaé
estão principalmente concentradas na região do Arquipélago de Santana e seus arredores, nas
proximidades do Farol de São Tomé, na área da Costa do Sol (Cabo Frio e Arraial do Cabo), na
região entre Carapebus e Quissamã, e também, nas proximidades das plataformas de O&G na
Bacia de Campos.
Conforme Diagnóstico da pesca elaborado por FAERJ/SEBRAE-RJ, (2009), no norte do estado,
entre a Barra de Itabapoana e Macaé, há uma importante pesca de camarões sete-barbas, barbaruça e branco, com pequenas embarcações de arrasto de portas. Também são utilizados outros
petrechos de pesca visando à captura da corvina, goete, dourado, peroá, peixe-batata,
namorado, pargo-rosa, espada e sororoca.
Na Figura II.3.3-22 observa-se que a pesca artesanal desse município não é praticada na área da
pesquisa sísmica, podendo apenas, ocorrer imperceptíveis interfaces entre as embarcações
pesqueiras artesanais deste município com embarcações de apoio à pesquisa sísmica, na região
sobre a plataforma continental até 150 metros de profundidade e que abrange a Área de
Navegação das embarcações de apoio à pesquisa sísmica.
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Fonte: Adaptado de CALLEJA, 2015.

Figura II.3.3-22 - Áreas de atuação dos pescadores artesanais do município de Macaé (RJ).
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A avaliação do conjunto dessas informações indica a maior possibilidade de interface ou de zonas
de conflitos entre as embarcações de apoio e as embarcações pesqueiras artesanais dos
municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói e Maricá, principalmente no trecho entre a
barra da Baía de Guanabara e a região costeira sobre a plataforma continental, até a isóbata de
150 metros de profundidade em direção à área da pesquisa sísmica, sugerindo a possibilidade de
interfaces dessa atividade com a pesca artesanal desses municípios apenas na área de navegação
das embarcações de apoio.
Por outro lado, apesar dos municípios de Magé, Itaboraí, Cabo Frio e Macaé integrarem a AE da
atividade, com base na avaliação das principais características das frotas pesqueiras artesanais
desses municípios e levando-se em conta as suas áreas preferenciais de pesca, considera-se que
as possíveis interferências da atividade de pesquisa sísmica com a pesca artesanal desses quatro
municípios serão imperceptíveis ou praticamente ausentes. As informações levantadas sugerem
que os pescadores artesanais dos municípios que constituem a AE da atividade, não atuam de
forma expressiva na Área da Pesquisa Sísmica nem tão pouco, no trecho da Área de Navegação
das embarcações de apoio, localizado na região costeira sobre a plataforma continental, entre a
barra da Baía de Guanabara e a isóbata de 150 metros.
d) Principais Pesqueiros da Área de Estudo
Os pesqueiros são locais específicos inseridos nas áreas de pesca, reconhecidos pelas
comunidades pesqueiras como locais altamente produtivos e frequentemente utilizados pelos
pescadores. Assim, a identificação dos pesqueiros se trata de uma informação de alto valor
para a atividade dos pescadores.
Conforme bem apresentado em FAERJ/SEBRAE-RJ (2009), “manter em segredo a localização
de um bom pesqueiro é fundamental para guardar a propriedade do local de pesca. Dias-Neto
et al. (2008) em pesquisa na Lagoa Feia (RJ) fazem alguns comentários acerca do sigilo dos
pesqueiros. No caso estudado, os pescadores são donos de um segredo legítimo, o local de um
pesqueiro. Portanto, têm o direito de protegê-lo, seja pelo silêncio (omissão) ou pela
dissimulação (mentira).”
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Por este motivo, é muito comum que os pescadores entrevistados não queiram compartilhar a
localização exata dos pesqueiros utilizados por sua comunidade quando questionados sobre
este tema. Assim sendo, para o presente capítulo, não foi possível identificar os pesqueiros
inseridos na Área de Estudo, conforme solicitado no TR Nº 002/2018.
Ainda assim, entre os municípios analisados na Área de Estudo, pôde-se levantar que a
localização genérica dos principais pesqueiros no estado do Rio de Janeiro se concentrava na
Ilha Grande e na Baía de Guanabara. Em geral, os pescadores artesanais de São Gonçalo
utilizam preferencialmente a região que vai da Ilha do Governador para a boca da baía de
Guanabara, enquanto os de Niterói têm seus pesqueiros em frente à entrada da barra da Baía
de Guanabara e em seu interior. Observa-se também uma forte presença de atividade
pesqueira na Ilha do Governador, na Ilha de Paquetá, Ramos e Centro. Os pescadores de
Maricá e de Macaé operam prioritariamente defronte de seus territórios municipais
(PETROBRAS/MINERAL, 2017).
Outros pesqueiros na Baía de Guanabara são: a Ilha do Boqueirão, na praia dos Bancários; da
região do porto do Rio de Janeiro, para a Quinta do Caju e Gradim; e do canal central, para
Vila Pinheiros e Colônia Z-11 (PETROBRAS/MINERAL, 2013).
e) Características das Frotas Pesqueiras Artesanais dos Municípios da Área de Estudo
Neste item, serão apresentadas por tipo, as embarcações identificadas na AE e utilizadas
pelas comunidades, além de suas principais características como, tamanho e forma de
conservação do pescado a bordo.
O Quadro II.3.3-9 apresentado a seguir, sintetiza as principais características da frota
pesqueira artesanal dos municípios que constituem a AE da atividade. Tomou-se como base
para a confecção deste quadro, as informações constantes do estudo elaborado por
STATOIL/AECOM (2017). Não foram consideradas, no entanto, as informações referentes às
embarcações “grandes” (maior que 12 metros) por entender que não se enquadram como
embarcações pesqueiras artesanais.
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Quadro II.3.3-9 – Principais características das embarcações pesqueiras artesanais por município da AE.
Município

Rio de Janeiro

Tipo de Embarcação

Madeira, fibra e alumínio.

542

Barcos sem casario pequenos

Fibra ou alumínio.

130

Barcos com casario pequenos

Barcos pequenos sem casario
Boca aberta (comprimento médio 6,8 m)

Itaboraí

Total de
Embarcações

Caícos com motor de centro e a remo

Barcos com casario médios
Magé

Material de Construção

Convés fechado (comprimento médio 6,8 m)

Madeira, fibra e alumínio.
Madeira e fibra.
Madeira e alumínio.

140

Número Médio de
Tripulantes/Embarcação

Conservação do
Pescado

1.064

4,17

Caixas com gelo e In
natura

182

3,61

In natura e em caixas
com gelo

130

3,63

In natura e em caixas
com gelo e salga

252
182
38
80

Barcos acima de 8 m

Madeira, fibra e alumínio.

12

São Gonçalo

Boca aberta (comprimento de 6 a 8 m)

Madeira, fibra e alumínio.

233

233

3,74

In natura e em caixas
com gelo e outro

Niterói

Boca aberta (comprimento de 4 a 8 m)

Madeira, fibra e alumínio.

215

215

4,34

In natura e em caixas
com gelo

Maricá

Boca aberta (comprimento médio 5,4 m)

Madeira, fibra e alumínio.

86

86

2,64

In natura e em caixas
com gelo

57

4,34

Barcos sem casaria pequenos
Cabo Frio

Barcos com casaria pequenos

23
Madeira.

Barcos com casaria médios
Barcos com casaria pequenos
Barcos com casaria médios
TOTAL

In natura e salga

28

Barcos sem casaria pequenos
Macaé

6
1

Madeira.

7

Caixas com gelo
In natura

75

67

3,50 (**)

Caixas com gelo

2.042

Fonte: Adaptado de STATOIL/AECOM, 2017 e (**) CALLEJA (2015).
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Na Figura II.3.3-23 verifica-se que no contexto da AE, a distribuição percentual do número de
embarcações por município, em geral, é uniforme, com exceção do município do Rio de Janeiro,
que apresentou as maiores quantidades de embarcações pesqueiras dentre os municípios da AE,
principalmente de embarcações pequenas (caícos).

Fonte: STATOIL/AECOM, 2017.

Figura II.3.3-23 – Distribuição percentual
das embarcações pesqueiras por município em 2004.

De acordo com o Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a), a maioria das
embarcações que atua na costa do estado é de madeira (71%). No estudo elaborado por
PETROBRAS/FIPERJ (2015), também é evidenciado o predomínio de embarcações de madeira. Em
Niterói, essas corresponderam a 79% do total; em São Gonçalo a 95%; em Itaboraí a 83%; em
Magé a 94% e no Rio de Janeiro a 64% (observa-se que 33% das embarcações neste município são
de fibra). Em Maricá, o alumínio é apontado como o principal material de composição dos cascos
das embarcações cadastradas neste município, com 53,57% do total e a madeira com 40,48% do
total das embarcações. Em Cabo Frio a madeira é o material de construção de 100% da frota
pesqueira artesanal.
A conservação do pescado a bordo das embarcações pesqueiras artesanais é predominantemente
realizada com o uso de caixas de isopor ou engradados plásticos com gelo. A conservação in
natura também é bastante praticada, e, em menor escala, a salga (Quadro II.3.3-10).
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Quadro II.3.3-10 - Métodos de conservação do pescado a bordo das embarcações pesqueiras.
Municípios

Rio de Janeiro

Magé

Itaboraí

São Gonçalo

Niterói
Maricá

Cabo Frio

Macaé

Método de Conservação

Percentual
(%)

Gelo

63,33

In natura

36,36

Outro

0,30

Gelo

60,09

In natura

39,47

Outro

0,44

Gelo

63,89

In natura

34,72

Salga

1,39

Gelo

89,38

In natura

10,27

Outro

0,34

Gelo

56,19

In natura

43,81

Gelo

41,24

In natura

58,76

Gelo

36,84

In natura

60,53

Salga

1,75

Frigorífico

0,88

Caixa sem gelo

2,00

Isopor com gelo

30,00

Porão com gelo

62,00

Sem gelo

2,00

Tabuleiro com gelo

4,00

Fonte: Adaptado de PETROBRAS/FIPERJ (2015) e CALLEJA (2015) para dados de Macaé.

Em relação à pesca desembarcada, segundo os dados levantados por PETROBRAS/FIPERJ (2015),
esta variação da pesca artesanal é pouco representativa nos municípios da AE. Em Niterói a
pesca desembarcada é praticada por 3,2% dos entrevistados; em São Gonçalo por 13%; em Magé
por 9%; no Rio de Janeiro por 5%; Maricá por 3,6; Cabo Frio por 10,8 e, por fim, em Itaboraí, não
houve registro de pesca desembarcada.
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f) Artes de Pesca e Principais Recursos Pesqueiros Capturados
A pesca na região costeira do estado do Rio de Janeiro pode ser caracterizada como
multiespecífica, uma vez que é praticada por uma diversidade de embarcações voltadas para
diferentes recursos pesqueiros.
Nos municípios da AE, destaca-se o uso das redes de emalhe, em especial o caceio nos
municípios do Rio de Janeiro e Magé. Adicionalmente, outros petrechos de pesca também se
destacam, como as armadilhas, linha de mão (de fundo e de superfície), o cerco, o arrasto
duplo, dentre outras. O Quadro II.3.3-11 adaptado de STATOIL/AECOM (2017) sintetiza os
principais petrechos de pesca utilizados pelos pescadores artesanais dos municípios da AE da
atividade.
Quadro II.3.3-11 – Principais petrechos de pesca utilizados pelos pescadores artesanais dos municípios da AE.
Municípios

Petrechos de Pesca Utilizados

Rio de Janeiro

Emalhe (rede de fundo, rede linguadeira, rede de caceio e rede veleira), arrasto (de portas e simples),
aparelhos com anzol (linha de mão de fundo, espinhel de fundo e linha de mão veleira) e cerco.

Magé

Emalhe (caceio), armadilha, redinha de caranguejo ou guaiamum, rede fina de camarão e puçá.

Itaboraí

Emalhe (rede de caceio), aparelhos com anzol (linha de mão de superfície), tarrafa, armadilha e
redinha para caranguejo e guaiamum.

São Gonçalo

Emalhe (rede de caceio), arrasto (duplo), armadilha, alvitana e puçá.

Niterói

Emalhe (rede de caceio), aparelhos com anzol (linha de mão de fundo e linha de mão de superfície)
coleta manual e mergulho (livre, bicheiro, compressor).

Maricá

Emalhe (rede de caceio), aparelhos com anzol (linha de mão de fundo, linha de mão de superfície,
corrico) e tarrafa.

Cabo Frio

Emalhe (rede de espera, rede de caceio), arrasto, aparelhos com anzol (linha de mão).

Macaé

Emalhe, arrasto (simples e parelha) e aparelhos com anzol (espinhel de superfície e linha de mão).

Fonte: Adaptado de PETROBRAS/FIPERJ (2015) e CALLEJA (2015) para dados de Macaé.

O principal recurso pesqueiro proveniente das pescarias costeiras do estado do Rio de Janeiro é a
sardinha-verdadeira, capturada com cerco traineiro; seguida da corvina, capturada com redes de
emalhe de fundo ou de arrasto. No entanto, diversos outros recursos também são alvo das
diferentes frotas artesanais que atuam nos municípios da AE. O Quadro II.3.3-12 adaptado de
STATOIL/AECOM (2017) sintetiza as principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais
dos municípios da AE da atividade.
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Quadro II.3.3-12 – Principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais dos municípios da AE.
Municípios

Principais Espécies Capturadas

Rio de Janeiro

Anchova, badejo, baiacu, bagre, cação, camarão cinza, camarão VG, camarão branco e
camarão ferro (rosa), caratinga, cavala, cocoroca, corvina, dourado, espada, garoupa,
lanceta, linguado, maria mole, michole, namorado, olhete, olho de cão, pampo, papa-terra,
parati, pargo, pescada amarela, pescadinha, piraúna, robalo, sardinha, sargo, savelha, serra,
tainha, tamburiú, ubarana e xerelete.

Magé

Corvina, tainha, bagre, camarão legítimo e caranguejos agrupados.

Itaboraí

Caranguejos agrupados, robalo-flecha, corvina, siris agrupados e tilápia.

São Gonçalo

Corvina, tainha, sardinha verdadeira, camarão-legítimo e camarão-rosa.

Niterói

Anchova, corvina, sardinha-verdadeira, espada e tainha.

Maricá

Corvina, tainha, anchova, bagre e robalo.

Cabo Frio

Albacora, anchova, arraia, atum, badejo, bagre, batata, bonito, cações, cavala, cherne,
dourado, espada, garoupa, namorado, pargo e xerelete.

Macaé

Atum, bagre, cações, camarão sete barbas, cavala, corvina, dourado, espada, goete,
pescadinha, tira-vira e xerelete.

Fonte: Adaptado de STATOIL/AECOM, 2017.

O Quadro II.3.3-13 a seguir, apresenta a síntese das principais artes de pesca utilizadas e as
principais espécies capturadas pelos pescadores artesanais dos municípios da AE.
Quadro II.3.3-13 – Principais artes de pesca utilizadas e principais
espécies capturadas pelos pescadores artesanais dos municípios da AE
Município

Artes de Pesca

Principais Espécies Alvo

Rio de Janeiro

Caceio, linha de mão de fundo, coleta manual,
bate-bate e arrasto simples.

Corvina, tainha, anchova, camarãolegítimo, parati.

Magé

Caceio, armadilha, redinha de caranguejo ou
guaiamum, rede fina de camarão e puçá.

Corvina, tainha, bagre, camarão legítimo e
caranguejos agrupados.

Itaboraí

Caceio, armadilha, tarrafa, linha de mão de
superfície e redinha de caranguejo ou
guaiamum.

Caranguejos agrupados, robalo-flecha,
corvina, siris agrupados e tilápia.

São Gonçalo

Caceio, arrasto duplo, armadilha, alvitana e
puçá.

Corvina, tainha, sardinha verdadeira,
camarão-legítimo e camarão-rosa.

Niterói

Linha de mão de fundo, coleta manual, caceio,
linha de mão de superfície e mergulho (livre,
bicheiro, compressor).

Anchova, corvina, sardinha-verdadeira,
espada e tainha.

Maricá

Caceio, linha de mão de fundo, tarrafa, linha de
mão de superfície e corrico.

Corvina, tainha, anchova, bagre e robalo

Cabo Frio

Rede fina de camarão, linha de mão de
superfície, caceio, espinhel horizontal de
fundo, espinhel horizontal de superfície

Camarão, dourado, namorado, anchova e
xerelete

Macaé

Arrasto, cerco, espinhel, linha de mão, rede de
espera e tarrafa. Rede de emalhe é a principal.

Dourado, pescadinha, maria-luisa, mariamole, goete, corvina, mistura, camarão e
cação.

Fonte: Adaptado de PETROBRAS/FIPERJ, 2015 e CALLEJA, 2013.
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Em Itaboraí e Magé o caranguejo aparece dentre as principais espécies alvo, o que evidencia a
importância relativa do extrativismo no conjunto da pesca artesanal nesses municípios. Nota-se
que esse mesmo recurso não aparece nos dados relativos a São Gonçalo e, portanto, estima-se
que o volume resultante da prática de coleta seja pouco expressivo em relação ao total de
pescado.
g) Autonomia e Esforço de Captura da Frota de cada Comunidade
No TR Nº 002/2018 são solicitadas, também, informações sobre a autonomia e o esforço de pesca
das frotas pesqueiras artesanais dos municípios constituintes da AE, todavia, essas informações
também não puderam ser identificadas em toda a bibliografia disponível.

II.3.3.1.3 -

Caracterização da Infraestrutura da Cadeia Produtiva da Pesca

II.3.3.1.3.1 -

Terminais Pesqueiros e Principais Estruturas de Apoio à Pesca

Neste item são apresentados os terminais pesqueiros públicos e privados, além das principais
estruturas de apoio às atividades pesqueiras nos municípios da AE da atividade. Para tal, foram
consideradas: as áreas de embarque e desembarque (de tripulação e insumos); abastecimento de
combustível; fabricação e comercialização de gelo; desembarque de pescado; beneficiamento
armazenamento e/ou comercialização do pescado; aproveitamento industrial dos resíduos e
rejeitos do manuseio e, de reparos e manutenção de embarcações e petrechos de pesca.
O pescado capturado pela frota do Rio de Janeiro, e destinado ao mercado de pescado fresco, é
normalmente desembarcado no cais da antiga Indústria de Conservas “Mantuano”, na Ilha da
Conceição, em Niterói. Já o pescado oriundo de outras cidades fluminenses e estados brasileiros,
e que é transportado por via rodoviária, é quase que totalmente direcionado à CEASA
(INFOPESCA, 1997).
No entanto, existe um grande número de pontos de desembarque do pescado, de menor
importância, especialmente na área da baía da Guanabara, onde se concentram os desembarques
da frota artesanal. Dentre esses, destacam-se: Jurujuba, Ilha da Conceição, Ponta da
Areia, Praia Grande, Gradim, Itaoca, Ramos, Ilha do Governador, Mauá, Piedade e Suruí
(INFOPESCA, 1997).
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A maior parte da produção do pescado capturado pelos pescadores dos municípios de Itaboraí e
Rio de Janeiro é comercializada diretamente ao consumidor, enquanto a proveniente das
capturas dos pescadores de Niterói, São Gonçalo e Magé, é direcionada aos atravessadores
(PETROBRAS/FIPERJ, 2015). O Mercado São Pedro, em Niterói e a CEASA, no Rio de Janeiro,
ainda são os dois principais centros de comercialização do pescado capturado na Baía de
Guanabara (IBAMA, 2002).
De acordo com o estudo apresentado por INFOPESCA (1997), grande parte do pescado
desembarcado em Jurujuba, Ilha da Conceição, Ponta da Areia, Praia Grande, Gradim e Itaoca,
situados nos municípios de Niterói e São Gonçalo, é transportada para o entreposto da Colônia de
Pescadores Z-8, na Praia Grande, onde o pescado é leiloado, e direcionado, em quase sua
totalidade, para o Mercado de São Pedro, em Niterói, para sua comercialização diretamente ao
público.
As estruturas para o embarque/desembarque de pescadores e de insumos, bem como para o
desembarque do pescado capturado, mesmo que precárias, estão presentes em todas as
localidades pesqueiras ao longo da Baía de Guanabara. Por outro lado, aquelas voltadas para o
abastecimento

das

embarcações

pesqueiras;

fornecimento

de

gelo;

beneficiamento;

comercialização e, de reparo e manutenção de embarcações e petrechos de pesca, encontram-se
distribuídas de forma mais difusa e dispersa, não estando presentes em todas as localidades
pesqueiras (PETROBRAS/AECOM, 2015; PETROBRAS/FIPERJ, 2015).
O Quadro II.3.3-14 apresenta uma síntese das informações levantadas em estudo elaborado por
PETROBRAS/FIPERJ (2015), com os quantitativos de estruturas de apoio à pesca nos municípios
da AE da atividade de pesquisa sísmica pretendida.
Quadro II.3.3-14 – Número total de estruturas de apoio à pesca nos municípios da AE
Infraestrutura

Rio de
Janeiro

Magé

Itaboraí

28

18

1

Fabricação e comercialização de gelo

3

6

Abastecimento de óleo diesel

1

1

Beneficiamento, armazenamento e
comercialização de pescado

11

Reparo e manutenção de embarcação
e petrecho
Aproveitamento industrial de resíduos

Embarque e Desembarque

TOTAL

São
Gonçalo

Cabo
Frio

Niterói

Maricá

Macaé

10

17

12

14

1

-

2

8

-

6

1

-

1

3

-

-

-

13

1

7

7

7

5

-

23

13

1

11

12

11

8

5

-

-

-

-

1

-

1

-

66

51

3

31

48

30

34

7

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015. CALLEJA, 2015; PETROBRAS/ICF, 2011 e PETROBRAS/MOTT MACDONALD, 2015. Vale destacar que ocorre uma
superestimação dos valores totais de estruturas por município, visto que uma determinada estrutura pode estar inserida em mais de uma
categoria.
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Conforme pode ser observado, o município do Rio de Janeiro concentra a maior parte das
estruturas de apoio às atividades pesqueiras, seguido dos municípios de Magé, Niterói, São
Gonçalo e Itaboraí. Essa mesma distribuição é observada em termos de estruturas para o
embarque e desembarque de pescadores e de pescados e em número de locais para a
manutenção e reparos de embarcações e petrechos de pesca.
Em relação aos pontos de abastecimento das embarcações pesqueiras, o município de Niterói
apresenta o maior número de alternativas, refletindo sua importância no contexto da pesca
industrial e de armadores de pesca, seguido dos municípios do Rio de Janeiro, Magé e São
Gonçalo. Já em termos de estruturas para a comercialização, armazenamento e beneficiamento
de pescados, o município de Magé se mostrou melhor aparelhado, seguido dos municípios do Rio
de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
O detalhamento dessas informações é apresentado no Quadro II.3.3-15, considerando
cada município da AE da atividade, com base em estudo mais recente, elaborado por
STATOIL/AECOM (2017).

Coordenador:
II.3.3 – Meio Socioeconômico

327/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Quadro II.3.3-15 – Principais estruturas de apoio à pesca nos municípios da AE
Município

Embarque e Desembarque

Abastecimento
de óleo diesel

Ilha do Governador

Não identificado

Urca

Postos de gasolina
locais.

Rio de Janeiro

Fabricação e
comercialização
de gelo

Beneficiamento, armazenamento
e comercialização de pescado

Reparo e
manutenção de
embarcação e
petrecho

Não identificado

Sem beneficiamento.
Comercialização: peixaria da
região (banca de peixe) e
atravessadores locais.

Não identificado

Fábricas locais.

Sem beneficiamento.
Comercialização: venda “avulsa”
aos moradores e turistas do bairro
da Urca.

Estaleiro de
Niterói.

Na Colônia de
Pescadores de
Ramos.

Aproveitamento
industrial de
resíduos

Não existe

Mercado de São Pedro – Niterói.

Posto gasolina.

Fábrica de gelo na
Colônia de Pescadores
de Ramos.

Sem beneficiamento.
Comercialização: caminhões
frigoríficos no cais, que
encaminham o pescado ao
Mercado de Peixe de Niterói.
Atravessadores e peixarias locais.

Magé

Deck do Roncador, canal do Rio
Magé, Feital, Praia de São Lourenço,
Praia da Madame, Praia de São
Francisco, Rio Estrela, Cais da
Piedade, Barão de Iriri, Praia de
Olaria, Rio Suruí, Praia do Limão.

Posto Figueira.

Fornecedores locais.

Sem beneficiamento.
Comercialização: atravessadores e
venda direta.

No píer da
comunidade e na
areia da praia.

Não existe

Itaboraí

Trapiche de Itambi.

Não identificado.

Não identificado.

Sem beneficiamento.
Comercialização: atravessadores e
venda direta ao consumidor.

Na comunidade,
sem estrutura.

Não existe

São Gonçalo

Porto do Rosa, Boavista, Porto Novo,
Gradim, Boaçu.

Gradim (Fênix Pescados)

Não identificado.

Sem beneficiamento.
Comercialização: atravessadores,
venda direta, peixaria e CEASA.

Não identificado.

Não existe
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Embarque e Desembarque

Abastecimento
de óleo diesel

Fabricação e
comercialização
de gelo

Beneficiamento, armazenamento
e comercialização de pescado

Reparo e
manutenção de
embarcação e
petrecho

Niterói

Jurujuba, Ilha da Conceição, Ilha do
Caju, Ponta de Areia,
Itaipu Piratininga.

Ilha da Conceição
(Cais da 88), Ilha do
Caju (CODEPE e
Friduza), Ponta da Areia
e Iate Clube de
Jurujuba.

Maricá e Cachoeira de
Macacu.

Sem beneficiamento.
Comercialização: atravessadores,
venda direta, peixaria e
restaurantes.

Ilha da Conceição
e Jurujuba.

Sim

Maricá

Lagoas, cais do canal de Ponta
Negra, praia de Itaipu, Mercado São
Pedro (de Niterói).

Posto de gasolina

Não utiliza.

Sem beneficiamento.
Comercialização:
venda direta e peixaria.

Em Niterói.

Não existe

Ilha da Draga, Canal do Itajuru
(Cemitério e São Bento), Praia do
Forte, Palmeiras e Aquarius.

Combustível marítimo
no Cais dos Pescadores e
no Iate Clube de Costa
Azul.
Santo Antônio: posto de
gasolina.

Cinco fábricas de gelo
local e empresas de
pesca.

Sem beneficiamento.
Comercialização: empresas do
município, atravessadores, venda
direta e peixarias.

Estaleiros para
atendimento à
frota industrial.
Estaleiro da
Associação de
Amigos e
Pescadores da
Gamboa.

Sim

Mercado Municipal

Postos localizados
próximo aos pontos de
embarque.

Fábricas de gelo
local.

Sem beneficiamento.
Comercialização: atravessadores e
mercado público.

Estaleiro
localizados nos
bairros: Brasília,
Barra de Macaé e
Centro.

Não existe

Município

Cabo Frio

Macaé

Aproveitamento
industrial de
resíduos

Fonte: Adaptado de STATOIL/AECOM, 2017.
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Entidades Representativas dos Pescadores dos Municípios da AE

Nos municípios da AE os pescadores são representados por diversas entidades, como colônias de
pescadores, associações e sindicatos. O Quadro II.3.3-16 apresenta as principais entidades
representativas dos pescadores artesanais dos municípios que constituem a AE, bem como o total
de pescadores vinculados a essas entidades (PETROBRAS/FIPERJ, 2015). Ressalta-se que para o
município do Rio de Janeiro, foram consideradas apenas as entidades representativas das
localidades/comunidades que possam ter interfaces com a Atividade de Pesquisa Sísmica, ou
seja, aquelas localizadas na Baía de Guanabara.
Destaca-se que os quantitativos de pescadores observados em Magé, São Gonçalo e,
particularmente, Niterói, ultrapassam, em muito, os totais de pescadores registrados
apresentados no Quadro II.3.3-16.
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Quadro II.3.3-16 - Entidades representativas dos pescadores artesanais por município da AE.
Municípios

Rio de Janeiro

Magé
Itaboraí

Entidade

Endereço

Associação de Usuários do Quadrado da Urca e
Adjacências

Quadrado da Urca

Associação dos Moradores do Canal do Anil
Colônia de Pescadores Z-13

Número de
Associados

Telefone

Número de
Pescadores

(21) 993368591

150

150

Av. Canal do Anil, Rua Melo, n 5

(21) 30464773

650

650

Av. Atlantica S/Nº Posto 6

(21) 22273388

250

200

Cooperativa Mista dos Pescadores da Colônia do Caju LTDA

Rua Carlos Seidel, n 910

(21) 25808676

45

45

Colônia de Pescadores Z-11 de Ramos

Av.Brasil, n 8666

(21) 22705989

1.000

250

Colônia de Pescadores Z-12 do Caju

Rua Carlos Seidel n 910

(21) 25808676

250

200

Associação Livre dos Pescadores da Quinta do Caju

Praça do Mar S/Nº

(21) 979100726

30

30

Colônia de Pescadores Z-14

Rua Barros de Alarcão n 401

(21) 31577460

1.000

550

Colônia de Pescadores Z-10 da Ilha do Governador

Rua do Rio Jequiá, s/nº

(21) 33969051

1.600

3.000

Associação dos Pescadores da Praia dos Bancários

Av. Ilha do Fundão S/Nº

(21) 971799445

50

50

Associação dos Pescadores do Canal do Anil

Av. Canal do Anil - Rua Mello nº 25

Cooperativa de Pescadores Marcílio Dias

Avenida Lobo Júnior, n 02

Colônia de Pescadores Z-9 de Magé

Rua Roberto Silveira n 3251

Associação de Pescadores de Itambi

Rua Levi Barroso S/Nº

Secretaria de Agricultura e Abastecimento e
Pesca de Itaboraí

Av. 22 de Maio, n° 7557

(21) 30464773

60

60

---

---

---

(21) 26311947

2.215

800

(21) 967072655

40

40

(21) 36391570
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Municípios

São Gonçalo

Niterói

Entidade

Endereço

Colônia de Pescadores e Aquicultores Livres de São Gonçalo

Rua Professora Maria Joaquina, n 145

Associação de Pescadores e Escarnadeiras da Praia de São Gabriel

Praia de São Gabriel - Itaoca

Associação de Pescadores Livres do Gradim e Adjacências

Rua Cruzeiro do Sul n 50

Associação dos Pescadores da Praia das Pedrinhas

Rua Professora Maria Joaquina, n 145

Associação de Moradores e Amigos da Ilha
de Itaoca

Av Vila Real, Lote 4 - Quadra 126

Associação de Moradores e Pescadores do Bairro Porto Velho e suas Praias

Rua Manoel Duarte n 993 - A

Associação de Pescadores Apesca Siriluz

Telefone

Número de
Associados

Número de
Pescadores

(21) 980282565

2.800

2.800

(21) 27138759

620

400

(21) 37076895

620

620

(21) 987707429

250

30

(21) 26078638

650

250

(27) 259297

971

971

Rua Ivan dos Santos 119 - Itaóca

(21) 986460998

60

60

Colônia de Pescadores Z-8 de Niterói e São Gonçalo

Rua Visconde do Rio Branco, n 10

(21) 26218488

12.500

12.500

Colônia de Pescadores Z-7 de Itaipu

Praia de Itaipu S/Nº

(21) 26092425

250

250

Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu

Bairro de Itaipu

(21) 993639340

60

60

Associação Livre de Maricultores de Jurujuba

Rua Carlos Ermelindo Marins, n 294

(21) 26102599

60

60

Associação de Pescadores e Amigos da Praia Grande

Av Professor Plinio Leite, Travessa
Praia Grande

(21) 976450098

90

50

Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro

Travessia Rio Branco, S/Nº ou Caminho
Niemeyer

(21) 964396317

100

100

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ

Praça Fonseca Ramos, s/nºº,
Terminal Rodoviário
Roberto Silveira - Sobreloja

(21) 27050741

---

---
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Entidade

Endereço

Telefone

Número de
Associados

Número de
Pescadores

Associação Comunitária de Cultura e Lazer
dos Pescadores de Zacarias

Rua Theodoro José de Marins, n 54

(21) 26483288

30

30

Associação de Pescadores da Rua 70 de
Itaipuaçu

Rua 37, Quadra 388 A - Lote 2 Loteamento Jardim Atlântico

(21) 26382345

20

10

Secretaria de Pesca, Aquicultura, Agricultura
e Pecuária

Estrada de Ubatiba km 1 s/nº- Ubatiba

(21) 37314014

Associação dos pescadores amigos da Gamboa

Rua Jorge Veiga s/nº

(22) 999309252

50

20

Colônia de Pescadores Z-4

Rua Major Belegard s/nº

(22) 26435525

250

250

Associação dos Maricultores de Cabo Frio

Rua Princesa Isabel nº 16

(22) 998804970

10

10

Associação dos Pescadores do São João

Rua Beira Rio nº 87

(22) 999295591

94

200

Escritório Regional Baixadas Litorâneas - FIPERJ

Rua João Pessoa n° 50, Sala 203,
esquina com a Rua Casemiro de Abreu

Colônia de Pescadores Z-03 de Macaé

Rua Júlio Olivier 148, Centro

1800

12.000

Associação Mista de Pescadores de Macaé

Urico Barbosa de Souza 26, Barra

---

---

Cooperativa Mista dos Pescadores de Macaé

Praça Jorge Martins, S/N, Centro

(22) 2759-8028 /
(22) 9901-5223

---

---

Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura de Macaé

Av. Presidente Sodré, s/nº - Mercado
Municipal de Peixes

(22) 2762-8369

---

---

(22) 26472445
(22) 2772-1700

Fontes: PETROBRAS/FIPERJ. 2015 e PERTOBRAS/ICF, 2011 para os dados de Macaé.
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No estudo supracitado, pode-se também observar que o percentual de pescadores vinculados às
Colônias de Pescadores é alto, destacando-se o município de Magé e Cabo Frio, onde quase que a
totalidade dos pescadores do município é registrada na colônia, conforme apresentado no
Quadro II.3.3-17.
Quadro II.3.3-17 Percentual de pescadores dos
municípios da AE vinculados às colônias de pesca.
Municípios

% de Pescadores Vinculados
às Colônias de Pescadores

Rio de Janeiro

71,0

Magé

94,0

Itaboraí

66,7

São Gonçalo

66,7

Niterói

73,0

Maricá

72,0

Cabo Frio

98,0

Macaé

ND

Fonte: PETROBRAS/FIPERJ. 2015.

II.3.3.2 -

Caracterização da Atividade Pesqueira Industrial na Área de
Estudo

Conforme solicitado no TR Nº 002/2018, neste item serão abordadas as seguintes informações,
referentes à pesca industrial praticada na AE da pesquisa sísmica pretendida pela WESTERN
GECO:



Principais características da frota pesqueira atuante na AE;



Artes de pesca utilizadas;



Principais recursos explotados;



Número de embarcações com permissões de pesca na AE e/ou que utilizam como porto de
desembarque ou porto de origem quaisquer dos municípios da AE;



Distribuição das áreas de atuação das frotas pesqueiras industriais na AE;



Sobreposições e possíveis conflitos entre a atividade sísmica e pesca industrial;
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Autonomia e esforço de captura da frota pesqueira industrial.

Diegues (1983, apud PETROBRAS/ICF, 2011), esclarece que a pesca empresarial/industrial pode
ser subdividida em duas categorias: a desenvolvida por armadores

de pesca e a

empresarial/industrial propriamente dita. Segundo este autor, a pesca desenvolvida por
armadores caracteriza-se pelo fato dos proprietários da embarcação e dos petrechos de pesca
não participarem de modo direto do processo produtivo, função que é delegada ao mestre da
embarcação.
Ainda de acordo com este estudo, as embarcações industriais dispõem de dispositivos
mecanizados não apenas para os deslocamentos, mas também, para a prática da pesca em si,
com o lançamento e recolhimento de redes e também, para o beneficiamento do pescado a
bordo, o que não acontece no caso das embarcações pesqueiras artesanais (PETROBRAS/ICF,
2011). Importante destacar que a mão de obra que atua nas embarcações industriais e de
armadores de pesca, embora recrutada, em sua maioria, entre pescadores artesanais, necessita
de treinamento específico para operação dos instrumentos e equipamentos de pesca e de
navegação. Normalmente estas embarcações são de médio a grande porte, e possuem grande
autonomia de navegação, sendo capazes de realizar grandes deslocamentos para a prática
pesqueira e podendo utilizar mais de um petrecho de pesca.
A legislação mais recente (Lei nº 11.959 de junho de 2009) define que a pesca é industrial,
“quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados
ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou
grande porte, com finalidade comercial.”
Na região costeira e marinha do estado do Rio de Janeiro, atuam diferentes frotas pesqueiras
industriais e de armadores, provenientes de distintos estados brasileiros. Em termos de porto de
origem, de acordo com os estudos consultados (CASTRO, 2000; DALLAGNOLO & ANDRADE,
2008PETROBRAS/ICF,

2011;

WESTERN-GECO/ECOHUB,

2014;

PETROBRAS/AECOM,

2015;

PETROBRAS/HABTEC-MOTT MACDONALD, 2015; STATOIL/AECOM, 2017, dentre outros), as
embarcações de armadores de pesca e industriais que normalmente atuam nas Bacias de Santos e
de Campos são provenientes dos municípios de Vitória, Marataízes e Itapemirim/Itaipava (ES);
Macaé, Cabo Frio, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ); Ubatuba e
Santos/Guarujá (SP) e, Navegantes e Itajaí (SC). As frotas desses municípios atuam com os
seguintes petrechos de pesca: arrasto de fundo, cerco, espinhel de fundo e de superfície, emalhe
e, vara com isca viva (STATOIL/AECOM, 2017). A caracterização dessas frotas de armadores de
pesca e industriais é apresentada no Quadro II.3.3-18 a seguir.
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Quadro II.3.3-18 – Síntese das principais características da frota pesqueira industrial atuante na AE.
Petrecho de
Pesca

Espécies-alvo

Nº de
Embarcações

Faixa de
Comprimento
(metros)

Portos de Origem

Material de
Construção

Profundidade
Média de Atuação
(metros)

Conservação do
Pescado a Bordo

Arrasto de fundo

Abrótea-de-profundidade,
camarão rosa, linguado e
peixe sapo.

490

17 – 32

Cabo Frio, Niterói, Ubatuba e
Itajaí

Madeira e aço

Entre 100 e 1.000

Gelo, alguns com
câmaras
frigoríficas

Cerco

Anchova, cavalinha,
corvina, galo, sardinhaboca-torta, sardinha laje,
sardinha verdadeira,
savelha, tainha e xerelete.

110*

16 – 32

Cabo Frio, Niterói, Angra dos
Reis, Ubatuba, Itajaí /
Navegantes e Porto Belo

Madeira e aço

Entre 25 e 500

Gelo e salmoura

Espinhel de fundo

Cherne verdadeiro,
namorado, olho de cão,
pargo rosa e peixe batata.

30

16 – 20

Cabo Frio, Niterói, Ubatuba e
Itajaí

Madeira

Entre 100 e 300

Gelo

Espinhel de superfície

Atuns e afins, dourado e
espadarte.

160

15 – 18

Cabo Frio, Niterói, Ubatuba e
Itajaí

Madeira e aço

Até 3.000

Gelo

Emalhe (fundo e
superfície)

Anchova, bonitos, cações,
corvina, peixe-sapo e
tainha.

250

18 – 23

Niterói, Angra dos Reis,
Ubatuba e Itajaí

Madeira e aço

Entre 25 e 1.000

Gelo

Vara com isca viva

Albacora-laje, atum,
bonito-cachorro e bonitolistrado.

200

22 – 36

Cabo Frio, Niterói, Itajaí /
Navegantes

Madeira e aço

Acima de 300

Gelo e salmoura

*Não foram considerados os totais de embarcações de Ubatuba e Santos (SP)
Fontes: PETROBRAS/UNIVALI, 2015; PETROBRAS/IPESCA-SP, 2015 e PETROBRAS/FIPERJ, 2015 apud STATOIL/AECOM, 2015.
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Para auxiliar na identificação dos portos de origem das embarcações pesqueiras industriais e de
armadores de pesca, que atuam na área prevista para a aquisição dos dados sísmicos marinhos,
foram também levantadas informações obtidas quando da implementação de Projetos de
Comunicação Social (PCS) para atividades semelhantes nas Bacias de Santos e de Campos.
No ano de 2008, por exemplo, foi realizada pelas empresas EVEREST e GX Technology,
pesquisa sísmica marinha 2D na área geográfica das Bacias de Santos, Campos e do Espírito
Santo. Esta pesquisa foi conduzida tanto em águas rasas quanto em águas profundas e ultraprofundas, dessas três Bacias, conforme pode ser observado no polígono demarcado em rosa na
Figura II.3.3-24 a seguir.
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Figura II.3.3-24 – Área de aquisição de dados sísmicos marinhos 2D nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo - EVEREST/GX Technology (2008).
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Os resultados do Projeto de Comunicação Social implementado durante esta pesquisa sísmica,
indicaram que as embarcações abordadas na região da Bacia de Santos e de Campos, eram
provenientes dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio e Macaé, no estado do Rio de
Janeiro

e

de

Itaipava,

no

Espírito

Santo

(EVEREST/GX

TECHNOLOGY,

2008,

apud

KAROON/ECOLOGY, 2011). Essas embarcações foram abordadas em áreas com profundidade
variando entre 25 a mais de 2.000 metros, e com maior frequência, da região da quebra da
plataforma continental para maiores profundidades (Figura II.3.3-25).
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Figura II.3.3-25 – Abordagens de embarcações pesqueiras nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo – Adaptado de EVEREST/GX Technology (2008).
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Essas embarcações possuíam de 12 metros a 16 metros de comprimento e atuavam com linha de
mão e espinhel de superfície para a captura de atuns e afins, cações e espadarte. As
embarcações registradas eram voltadas para a pesca industrial ou empresarial (armadores de
pesca), que atuavam principalmente, com artes linheiras e redes de emalhe de fundo, na região
da plataforma continental externa e do talude. As embarcações pesqueiras de menor porte
abordadas durante esta pesquisa sísmica foram registradas apenas nas áreas próximas à costa.
Em outro exemplo, de acordo com o Relatório Final da Atividade de Pesquisa Sísmica HD-4D,
realizada pela WESTERN GECO na Bacia de Santos (Área do Pré-sal) (WETERN GECO/ECOHUB,
2014), houve durante a realização desta atividade, a abordagem de um total de 87 embarcações
pesqueiras, na região oceânica com profundidades superiores à 1.000 metros, estando a maior
parte dessas embarcações, em região acima de 2.000 m de profundidade (Figura II.3.3-26).
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-26 – Embarcações pesqueiras industriais abordadas durante pesquisa sísmica HD-4D na Bacia de Santos (área do pré-sal) (WETERN GECO/ECOHUB, 2014).
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Os resultados da implementação do PCS para esta atividade, indicaram que a maior parte das
embarcações abordadas eram provenientes dos municípios de: Vitória, no Espírito Santo (23%) e
Rio de Janeiro (22%), conforme pode ser observado na Figura II.3.3-27 a seguir.

Fonte: WESTERN GECO/ECOHUB, 2014.

Figura II.3.3-27 – Percentual de distribuição das embarcações pesqueiras industriais
abordadas durante pesquisa sísmica HD-4D na Bacia de Santos (área do pré-sal),
de acordo com o porto de origem (WETERN GECO/ECOHUB, 2014).

A principal arte de pesca utilizada nas embarcações pesqueiras abordadas nesta pesquisa sísmica
foi a linha de mão, empregada em 42% das embarcações abordadas, seguida da vara com isca
viva (18%) e o espinhel de superfície (17%) (Figura II.3.3-28).

Fonte: WESTERN GECO/ECOHUB, 2014.

Figura II.3.3-28 – Percentual de distribuição das embarcações pesqueiras industriais
abordadas durante pesquisa sísmica HD-4D na Bacia de Santos (área do pré-sal),
de acordo com as principais artes de pesca utilizadas (WETERN GECO/ECOHUB, 2014).
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O comprimento dessas embarcações variou entre 13,5 e 35 metros, sendo as embarcações que
operaram com vara e isca viva as maiores embarcações, com comprimento médio de 25 metros e
média de 19 tripulantes. As embarcações da modalidade de espinhel (de fundo e de superfície)
possuíam comprimento médio de 16,7 metros e operavam com média de 7 tripulantes. Já as
embarcações voltadas para a pesca com linha de mão apresentavam 15,2 m de comprimento
médio e operavam com média de 6,6 tripulantes.
As principais espécies alvo das pescarias industriais das embarcações abordadas durante esta
pesquisa sísmica, de acordo com os resultados do PCS, foram o atum e dourado, seguidos de
espadarte (ou meca) e cações, conforme pode ser observado na Figura II.3.3-29 a seguir.

Fonte: WESTERN GECO/ECOHUB, 2014.

Figura II.3.3-29 – Percentual de distribuição das principais espécies capturadas pelas
embarcações pesqueiras industriais abordadas durante pesquisa sísmica HD-4D na
Bacia de Santos (área do pré-sal) (WETERN GECO/ECOHUB, 2014).

Os resultados da implementação dos Projetos de Comunicação Social para as pesquisas sísmicas
apresentadas (EVEREST/GX, 2008 e WETERN GECO/ECOHUB, 2014), realizados em distintos
períodos, corroboram que a área pretendida pela WESTERN GECO para a pesquisa sísmica 3D
Wize Azimute nas Bacias de Santos e de Campos, pode ser utilizada por pescadores industriais e
armadores de pesca provenientes dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Santa Catarina, para a captura de espécies de peixes pelágicos de hábitos migratórios, com a
utilização de artes linheiras (vara com isca viva e linha de mão, principalmente).
Conforme apresentado em PETROBRAS/MINERAL (2017), as frotas industriais e de armadores de
pesca do estado do Espírito Santo atuam em todas as regiões costeiras brasileiras entre Bragança
no estado do Pará e o estado do Rio Grande do Sul. Os principais recursos explotados pela frota
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capixaba, que utiliza principalmente o espinhel (long line), são: atum, dourado, espadarte,
batata, cavala e albacora. Essas embarcações estão bem representadas pelos associados da APEDI
- Associação dos Pescadores e Armadores do Distrito de Itaipava.
Já a frota industrial e de armadores do estado do Rio de Janeiro atua, predominantemente, com
o cerco, operando de forma mais concentrada entre a Baía de Guanabara e o litoral sul do estado
de São Paulo. Vale destacar que há, também, a presença significativa dessa atividade no litoral
dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Os principais recursos explotados por essas frotas do
estado do Rio de Janeiro são a sardinha-verdadeira e o bonito listrado.
No que diz respeito aos municípios do estado de São Paulo, destacam-se as frotas industriais e de
armadores dos municípios de Santos, Guarujá e Ubatuba, que atuam com o arrasto duplo, cerco,
emalhe e espinhel. Os principais recursos alvos das frotas, industrial e de armadores de São Paulo
são a sardinha-verdadeira, corvina, cavalinha, camarão-sete-barbas e pescada-foguete, além do
peixe sapo e a abótrea de profundidade.
As atividades da frota industrial do estado de São Paulo abrangem uma ampla área que vai desde
o norte do estado do Rio de Janeiro até o litoral do Rio Grande do Sul. Conforme destacado por
PETROBRAS/MINERAL (2017), a pesca industrial e de armadores opera nesta área de maneira
sazonal, variando seus pontos de atuação de acordo com as safras e entressafras das espécies
alvos dessas frotas.
Por fim, as frotas, industrial e de armadores provenientes de Santa Catarina, atuam com
diferentes modalidades de pesca, destacando-se: o arrasto (simples, duplo e de parelha), emalhe
(de fundo e superfície), espinhel (de fundo e superfície), linha de mão e vara com isca viva. As
principais espécies capturadas por essas frotas são: abrótea de profundidade, albacora-laje,
bagre, bonito-listrado, cabra, cação-azul, camarão-barba-ruça, castanha, corvina, dourado,
maria-mole, espadarte e sardinha-verdadeira. Vale também destacar que a frota de arrasto
duplo de Navegantes (SC) tem como principais recursos explotados a abrótea de profundidade, o
camarão barba-ruça e a merluza. Já a frota que opera com vara e isca-viva proveniente de Itajaí,
é voltada, predominantemente, para a captura do bonito-listrado.
Especificamente no que se refere às áreas de atuação das frotas pesqueiras industriais e de
armadores de pesca, no Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a), é
apresentada a variação espaço-temporal do esforço de pesca (em número de viagens) das
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seguintes frotas que atuaram na costa do estado do Rio de Janeiro nos anos de 2011 e 2012, em
trecho que poderá ter interseção das áreas de atuação de armadores e barcos industriais com os
barcos de apoio à pesquisa sísmica pretendida. São elas: de arrasto duplo de médio e grande
porte (> 20 AB); cerco de pequeno porte (≤ 20 AB); cerco de médio e grande porte (> 20 AB) e de
vara com isca-viva (Figura II.3.3-30 a Figura II.3.3-40 adiante).
Apesar de bastante detalhado, este estudo aborda, sem especificações, as informações sobre a
pesca artesanal e aquelas referentes às práticas pesqueiras de armadores de pesca e industriais.
Nessas figuras, se pode inferir sobre a sobreposição das áreas de atuação das frotas de diferentes
categorias de pesca que operam com estas três modalidades. As áreas com maior intensidade de
atividade pesqueira (maior número de viagens) estavam localizadas no trecho costeiro sobre a
plataforma continental, até a isóbata de 100 metros. Este padrão ocorreu em ambos os anos,
com exceção para a frota de pequeno porte (artesanal) que atua com o cerco e que se
concentrou até a isóbata de 50 metros (Figura II.3.3-30 e Figura II.3.3-31) e os armadores de
pesca e pescadores industriais, com embarcações de maior porte e autonomia, que atuaram com
vara e isca viva em profundidades de até 3.000 metros (Figura II.3.3-38 e Figura II.3.3-39).
O Relatório Final do PCSPA da Bacia de Santos (PETROBRAS/FIPERJ, 2015), também apresenta
mapas com a distribuição das frotas pesqueiras de armadores de pesca e industriais que atuaram
nas Bacias de Santos e de Campos, para o ano de 2014, nas seguintes modalidades de pesca:
arrasto; cerco; espinhel; linha de mão e vara com isca viva, conforme figuras também
apresentadas adiante neste capítulo.
Vale ressaltar que todas essas figuras reforçam que a área pretendida para a pesquisa sísmica
(após a isóbata de 1.000 m), apresentou nos anos avaliados (2011, 2012 e 2014), atividade
pesqueira pouco expressiva, com baixa intensidade e restrita às embarcações que atuaram com
vara e isca viva e linha de mão.
A seguir é apresentado um resumo sobre as áreas de atuação de cada uma dessas frotas
atuantes na AE.
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Frota de Arrasto Duplo
Analisando-se inicialmente as áreas de pesca da frota de arrasto duplo de médio e de grande
porte (Figura II.3.3-30, Figura II.3.3-31 e Figura II.3.3-32), bem como as informações sobre
a pesca dos municípios da AE, observa-se que apenas Macaé, Cabo Frio, Niterói, São Gonçalo e
Rio de Janeiro possuem frota pesqueira desse porte, e que opera com esta modalidade de
pesca (PETROBRAS/FIPERJ, 2015; PETROBRAS/AECOM, 2015). No entanto, os mapas com as
áreas de atuação dessa frota ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro, apresentados
nessas figuras, consideram, também, as embarcações pesqueiras provenientes de outros
estados (FIPERJ, 2013a).
A análise desses mapas não permite estabelecer qualquer relação entre as capturas dessa
modalidade de pesca, nos anos de 2011, 2012 e 2014, com a sazonalidade de ocorrência (safra
ou defeso) das principais espécies alvo dessa frota (camarão rosa e sua fauna acompanhante,
formada pela corvina, trilha, pescadinha e outras espécies demersais).
Observa-se uma intensificação das capturas em áreas mais costeiras no ano de 2012 em
relação ao ano anterior, em especial no que se refere ao período a partir do segundo
trimestre de 2012. Nesse período, verifica-se a intensificação das capturas, principalmente no
trecho costeiro entre Macaé e a Restinga da Marambaia, bem como entre Arraial do Cabo e
Farol de São Tomé.
Observa-se, também, que nos dois primeiros trimestres do ano de 2011, essa frota expandiu
sua área de atuação para a costa do estado de São Paulo, diferentemente do que ocorreu nos
períodos subsequentes analisados, sugerindo não haver relação da atuação nesta área
específica, com a ocorrência de recursos alvo dessa frota em seus períodos de safra ou defeso.
No ano de 2014, pode-se verificar uma distribuição mais ampla desta modalidade de pesca,
principalmente em direção aos estados do sul do Brasil, mesmo com baixos percentuais de
registro. Os maiores percentuais de registro se concentram no trecho entre Cabo Frio (RJ) e
Bertioga (SP).
A análise dessas figuras permite inferir que poderão ocorrer interfaces entre as embarcações
de apoio à pesquisa sísmica e embarcações desta frota de arrasto, apenas no trecho da rota
de navegação destes barcos entre a área da pesquisa e a base de apoio em Niterói.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-30 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de arrasto duplo de médio e grande (> 20 AB) porte no ano de 2011.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-31 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de arrasto duplo de médio e grande (> 20 AB) porte no ano de 2012.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-32 – Áreas de Pesca Industrial – Modalidade Arrasto.Frota de Cerco de Pequeno Porte
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Levando-se em conta que na Lei nº 11.959/2009 e a NORMAN 03 as embarcações de pequeno
porte são aquelas com comprimento maior que 8,0 metros e arqueação bruta ≤ 20, deve-se
considerar que essas embarcações podem ser operadas tanto por pescadores artesanais
quanto por armadores de pesca e pescadores industriais. Assim sendo, as análises aqui
apresentadas consideram a atuação predominante da frota artesanal, em áreas mais costeiras
e próximas dos portos de origem, considerando-se a baixa autonomia de navegação das
embarcações pesqueiras artesanais. Ressalta-se que todos os municípios da AE possuem
embarcações artesanais de pequeno porte voltadas para a pesca com rede de cerco. Por outro
lado, apenas os municípios da AE como Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro possuem frota
pesqueira de médio e grande porte, operando com esta modalidade de pesca. Vale também
destacar que essa frota é voltada principalmente, para a captura da sardinha verdadeira,
sardinha-boca-torta, sardinha laje, além da anchova, cavalinha, corvina, galo, tainha e
xerelete.
Os mapas com as áreas de atuação da frota de cerco de pequeno porte, que opera ao longo da
costa do estado do Rio de Janeiro, apresentados nas Figura II.3.3-33 e Figura II.3.3-34,
indicam que as capturas dessas embarcações estiveram concentradas no interior das baías de
Guanabara e da Ilha Grande, bem como entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, em especial no ano
de 2012. No trecho costeiro, essas pescarias ficaram restritas à isóbata de 50 metros de
profundidade, principalmente entre Maricá e a Baía da Ilha Grande. Observa-se, também, que
o trecho costeiro próximo a São João da Barra, no norte do estado, foi menos frequentado
pelos pescadores artesanais no ano de 2012 em comparação ao ano anterior.
A análise dessas figuras permite inferir que poderão ocorrer interfaces entre as
embarcações de apoio à pesquisa sísmica e embarcações desta frota de cerco de pequeno
porte, apenas no trecho da rota de navegação destes barcos entre a área da pesquisa e a base
de apoio em Niterói.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-33 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de cerco de pequeno porte (≤20 AB) no ano de 2011.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-34 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de cerco de pequeno porte (≤20 AB) no ano de 2012.
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Frota de Cerco de Médio e Grande Porte
Os mapas com as áreas de atuação da frota de cerco de médio e grande porte, apresentados
na Figura II.3.3-35 e Figura II.3.3-36, indicam, em geral, a sobreposição dessas áreas com a
dos pescadores artesanais que atuam nessa mesma modalidade de pesca, ao longo da costa do
estado do Rio de Janeiro (Figura II.3.3-33 e Figura II.3.3-34), visto que atuam sobre os
mesmos recursos pesqueiros, ou seja: a sardinha verdadeira, sardinha-boca-torta, sardinha
laje, savelha, anchova, cavalinha, corvina, peixe galo, tainha e xerelete.
No primeiro trimestre do ano de 2011, diferentemente do mesmo período no ano seguinte, a
atuação da frota de cerco de médio e grande porte no trecho entre Maricá e a Baía da Ilha
Grande foi inexpressiva. Neste período, esta frota atuou, predominantemente, porém com
baixa intensidade, na região costeira entre Cabo Frio e Farol de São Tomé.
Observa-se que as áreas preferenciais de atuação desta frota no ano de 2011 abrangeram,
principalmente, a região entre a Baía de Guanabara e a Baía da Ilha Grande. Esta área foi
expandida no primeiro, terceiro e quarto trimestres do referido ano, para o trecho entre os
municípios de Arraial do Cabo e Farol de São Tomé. Já para o ano de 2012 as áreas
preferenciais de atuação desta frota, apresentaram-se de forma mais uniforme ao longo da
costa do estado, com as maiores capturas, também nos trechos compreendidos entre as baías
de Guanabara e da Ilha Grande e entre Arraial do Cabo e Farol de São Tomé.
A análise comparativa dos quatro trimestres avaliados para os anos de 2011 e 2012, não
permite qualquer associação entre as capturas e os períodos de safra ou de defeso dos
principais recursos alvos desta frota, como a sardinha. Isso pode ser explicado pelo fato de
que durante os períodos de defeso, esta frota direciona suas capturas para outros recursos de
interesse comercial, como o peixe-galo, xerelete, chicharro, carapau, cavalinha e corvina.
Já para o ano de 2014, pode-se verificar uma área de atuação mais ampla desta modalidade
de pesca, principalmente em direção aos estados do sul (Figura II.3.3-37). Os maiores
percentuais de registro se concentraram em trecho entre Cabo Frio (RJ) e a divisa de Santa
Catarina com o Rio Grande do Sul.
A análise dessas figuras permite inferir que poderão ocorrer interfaces entre as embarcações
de apoio à pesquisa sísmica e embarcações desta frota de cerco de médio e grande porte,
apenas no trecho da rota de navegação destes barcos entre a área da pesquisa e a base de
apoio em Niterói.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-35 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de cerco de médio e grande (> 20 AB) porte no ano de 2011.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-36 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de cerco de médio e grande (> 20 AB) porte no ano de 2012.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-37 – Áreas de Pesca Industrial – Modalidade Cerco.
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Frota de Vara com Isca Viva
Os mapas com as áreas de pesca da frota que atua com vara e isca viva (Figura II.3.3-38,
Figura II.3.3-39 e Figura II.3.3-40), indicam, pela região de abrangência e distâncias da
costa, a utilização de embarcações de maior porte que as utilizadas pela frota pesqueira
artesanal, sugerindo tratar-se de embarcações de médio a grande porte, utilizadas pelas
frotas de armadores de pesca e de pescadores industriais e que tem como espécies alvo,
principalmente a albacora-laje, o bonito listrado, bonito cachorro e o atum.
Esses mapas apontam uma distribuição mais dispersa das capturas dessa frota ao longo da
costa do Rio de Janeiro, abrangendo, predominantemente, o trecho sobre a plataforma
continental entre as isóbatas de 100 de 500 metros de profundidade, podendo alcançar
profundidades com até 3.000 metros.
Observa-se nessas figuras, que no ano de 2012, a referida frota operou de forma mais intensa
neste trecho da plataforma continental, se comparado ao ano de 2011. Também em 2012,
pode-se observar mais claramente, a sobreposição das áreas de pesca com as regiões onde se
encontram instaladas a maior parte das unidades de perfuração e de produção de O&G nas
Bacias de Campos e de Santos, indicando a busca dessas regiões pela frota linheira que atua
em ambas as bacias.
Nesses mapas, observa-se que no terceiro trimestre, dos anos de 2011 e 2012, a pesca com
vara e isca viva foi praticamente nula na costa do estado do Rio de Janeiro. Visto que as
espécies alvo dessa frota são constituídas por grandes peixes pelágicos que têm como
característica a realização de grandes migrações sazonais (dourado, atuns e afins), pode-se
inferir que nesse período do ano ocorra o deslocamento da frota que opera com esta
modalidade de pesca para outras regiões da costa brasileira, na busca por esses recursos.
Ainda com base na Figura II.3.3-38 e Figura II.3.3-39, observa-se que a área prevista para
pesquisa sísmica, foi utilizada nos anos de 2011 e 2012 pela frota que opera com vara e isca
viva, de forma inexpressiva, e, em especial, no primeiro trimestre desses anos.
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No ano de 2014, pode-se verificar uma distribuição mais ampla desta modalidade de pesca,
principalmente em direção aos estados do sul do Brasil, mesmo com baixos percentuais de
registro (Figura II.3.3-40). Os maiores percentuais de registro se concentram no trecho entre
Cabo Frio (RJ) e Bertioga (SP).
A análise dessas figuras permite inferir que poderão ocorrer interfaces entre as embarcações
de apoio à pesquisa sísmica e embarcações desta frota que opera com vara e isca viva,
em menos probabilidade no trecho da rota de navegação destes barcos entre a área da
pesquisa e a base de apoio em Niterói, e com maior probabilidade na área pretendida para a
pesquisa sísmica.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-38 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de vara com isca viva no ano de 2011.
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Fonte: Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ, 2013a).

Figura II.3.3-39 - Variação espaço-temporal do esforço de pesca (número de viagens) da frota de vara com isca viva no ano de 2012.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-40 – Áreas de Pesca Industrial – Modalidade Vara com Isca Viva.
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No estudo elaborado por PETROBRAS/FIPERJ (2015), é apresentada, ainda, a distribuição das
áreas de atuação das frotas pesqueiras industriais e de armadores de pesca que operaram com as
modalidades de espinhel e linha de mão ao longo das Bacias de Santos e de Campos, conforme
destacado nas Figura II.3.3-41 e Figura II.3.3-42. A frota que atua com espinhel de superfície é
voltada para a captura do dourado, atuns e afins. Já a frota que opera com espinhel de fundo,
tem o cherne verdadeiro, namorado, olho-de-cão, pargo rosa e o peixe batata, como principais
espécies alvo de suas capturas.
Nestas figuras é também possível observar que essas modalidades de pesca podem também
ocorrer na área prevista para a pesquisa sísmica pretendida pela WESTERN GECO.
Por fim, essas figuras permitem também inferir que poderão ocorrer interfaces entre as
embarcações de apoio à pesquisa sísmica e embarcações dessas frotas que operam com espinhel
e linha de mão, em maior probabilidade no trecho da rota de navegação destes barcos entre a
área da pesquisa e a base de apoio em Niterói, e com menor probabilidade, na área pretendida
para a pesquisa sísmica.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-41 – Áreas de Pesca Industrial – Modalidade Espinhel.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-42 – Áreas de Pesca Industrial – Modalidade Linha de Mão.
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Em toda a bibliografia consultada para a elaboração deste capítulo do EAS, não foram
encontrados dados sobre autonomia e esforço de captura da frota pesqueira industrial e de
armadores de pesca que atuam na AE da pesquisa sísmica pretendida pela WESTERN GECO. Assim
sendo, não foi possível atender a esta solicitação do TR Nº 02/2018.

II.3.3.3 -

Áreas de Exclusão para a Pesca

Neste item, em atendimento ao que é solicitado no TR Nº 02/2018, são inicialmente
espacializadas as principais áreas de exclusão para a pesca na AE e apresentadas as principais
normativas que determinam essas restrições.
As Figura II.3.3-43 a Figura II.3.3-50 a seguir, extraídas do estudo elaborado por
PETROBRAS/FIPERJ (2015) e naquele elaborado por CEPSUL/ICMBIO1 representam as áreas de
exclusão para a pesca, por modalidade de pesca, na região costeira do estado do Rio de Janeiro,
em trecho que poderá ter interface com as embarcações de apoio à atividade, em sua rota entre
a área da pesquisa sísmica e a base de apoio em Niterói (RJ). Essas áreas de exclusão para a
pesca são também sumarizadas no Quadro II.3.3-19 a seguir.

1

http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-43 - Áreas de exclusão para a pesca – Região da Baía de Guanabara.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-44 - Áreas de exclusão para a pesca – Região Costeira Oceânica.
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Fonte: CEPSUL/ICMBIO - http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html.

Figura II.3.3-45 - Áreas de exclusão para a pesca de arrasto – Região da Baía de Guanabara.
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Fonte: CEPSUL/ICMBIO - http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html.

Figura II.3.3-46 - Áreas de exclusão para a pesca – Região Costeira Oceânica.
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Fonte: CEPSUL/ICMBIO - http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html.

Figura II.3.3-47 - Áreas de exclusão para a pesca de cerco – Região da Baía de Guanabara.
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Fonte: CEPSUL/ICMBIO - http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html.

Figura II.3.3-48 - Áreas de exclusão para a pesca de cerco – Região Costeira Oceânica.
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Fonte: CEPSUL/ICMBIO - http://www.icmbio.gov.br/cepsul/areas-protegidas/area-de-exclusao-a-pesca.html.

Figura II.3.3-49 - Áreas de exclusão para a pesca com rede de emalhe – Região Costeira Oceânica.
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Fonte: PETROBRAS/FIPERJ, 2015.

Figura II.3.3-50 - Áreas de exclusão para a pesca com rede de emalhe – Região da Baía de Guanabara.
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Quadro II.3.3-19 – Áreas de exclusão para a pesca.
NORMATIVA

MODALIDADES DE PESCA PROIBIDAS

Área de Exclusão

Portaria IBAMA N° 43 de 11/04/1994

Arrasto pelos sistemas de portas e
parelhas por embarcações maiores de 10
TAB

Costa do Rio de Janeiro - 2 milhas.

Portaria SUDEPE N° 02 de 14/02/1980

Qualquer modalidade de arrasto

Mar territorial, em frente à Cabo Frio.

Portaria MD N° 30/DPC, de
30/03/2005

Qualquer modalidade de pesca

Mar territorial, 500 metros em torno
das plataformas de petróleo.

Portaria SUDEPE N° N-14 de
11/06/1981

Qualquer modalidade de arrasto

Posições constantes: das Cartas n°
1.503 e n° 1.505 – da DHN nas
proximidades do Cabo Frio

Portaria IBAMA N° N-17 de 18/02/1999

Redes de fio de nylon (monofilamento)
conhecidas como: de malha laça, de
caída, de espera, caiçara, três malhos,
caçoeira, cunvineira, traineira (cerco).
Redes de arrasto, de portas, arrasto de
parelha, arrasto de meia água, bem como
usar explosivos e substâncias tóxicas.
Rede de cerco.
Redes de emalhe.
Mergulho noturno de qualquer
modalidade.

RESEX Arraial do Cabo

Portaria IBAMA N° 08 de 20/02/1997

Todos os tipos de arrasto.
Redes de cerco.

APA de Guapimirim

Qualquer operação de pesca da
modalidade cerco, no período entre 1º de
junho e 31 de julho.

a) a partir da linha de costa até a
distância de 03 (três) milhas náuticas,
para as embarcações autorizadas com
Arqueação Bruta superior a quatro, na
costa do estado do Rio de Janeiro e
Espírito Santo;
b) a partir da linha de costa até a
distância de 05 (cinco) milhas
náuticas, para as embarcações
autorizadas com Arqueação Bruta
superior a dez, na costa dos estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo;

Redes de emalhe.

Entre os dias 15 de maio e 15 de
junho, a operação das embarcações
maiores que 20 (vinte) AB com o
emprego de redes de emalhe de
fundo nas águas jurisdicionais
brasileiras das regiões Sudeste e Sul.
Proibir a pesca de emalhe por
embarcações motorizadas até a
distância de 1 (uma) milha náutica a
partir da linha de costa.

Portaria MPA/MMA Nº 4 de 14/5/2015

Instrução Normativa MPA/MMA Nº 12
de 22/08/2012
Instrução Normativa MPA/ MMA nº 5
de 3/12/2013 (Altera a IN MPA/MMA
12/2012)
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Caracterização das Atividades de Turismo Marítimo na Área de
Estudo

Conforme solicitado no TR Nº 02/2018, neste item será apresentada a distribuição das áreas de
interesse e informações sobre as principais características da frota voltada para o turismo,
atuante na AE, bem como os principais locais de interesse para o turismo marítimo.
O turismo é uma atividade relevante para a economia da maioria dos municípios da Área de
Estudo. Em parte isto se deve à presença de unidades de conservação e feições geográficas que
realçam a qualidade cênica do litoral. Na Baía de Guanabara e na região de Cabo Frio, por
exemplo, as áreas de preservação permanente, os parques estaduais e municipais, abrangendo
praias, ilhas, restingas e áreas de manguezais, favorecem as atividades de turismo marítimo local
e regional.
Na AE da pesquisa sísmica pretendida pela WESTERN GECO, em especial no trecho que inclui a
rota de navegação das embarcações de apoio até a base em Niterói (RJ), o turismo marítimo é
desenvolvido em distintas categorias. Estas abrangem desde o turismo de recreio e esporte, que
envolve esportes aquáticos e os passeios marítimos pela Baía de Guanabara, seus manguezais e
seu entorno, onde se destacam praias com grande relevância cênica, até o turismo de cruzeiros,
que envolve a utilização de grandes navios e transatlânticos que utilizam o Porto do Rio de
Janeiro, assim como a região Cabo Frio e de Búzios.
O turismo de recreio e esporte, voltado para passeios de curta duração, esportes náuticos e
aquele que inclui atividades de mergulho, normalmente envolvem, embarcações de pequeno e
médio porte tais como: escunas, saveiros, iates, barcos, lanchas e taxi boats, contratados por
meio de agências de turismo, clubes, marinas ou diretamente com os proprietários das
embarcações. Na AE esse tipo de turismo marítimo ocorre, predominantemente, no interior da
Baía de Guanabara bem como a região costeira do estado, incluindo as proximidades de diversas
ilhas ao longo da costa. Esse turismo se dá praticamente ao longo de todo o ano, com maior
frequência nos períodos de alta temporada (meses de verão).
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O turismo de cruzeiros é dividido, basicamente, em dois principais tipos: os cruzeiros de
cabotagem2, realizado no litoral do Brasil, e aqueles de longo curso ou internacionais3, onde
ocorrem escalas no Brasil, que trazem um importante quantitativo de turistas estrangeiros,
promovendo a entrada de divisas para a economia brasileira (LEAL et al., 2013).
A temporada de cruzeiros marítimos no Brasil, normalmente ocorre do mês de novembro ao mês
de abril, quando o Porto do Rio de Janeiro recebe inúmeros navios com turistas brasileiros e
estrangeiros. Essas embarcações são provenientes tanto dos portos de Santos (SP), da Baía da Ilha
Grande, Cabo Frio, Búzios e de outros estados brasileiros, como de portos estrangeiros.
O Quadro II.3.3-20 a seguir sumariza as principais categorias de turismo marítimo que ocorrem
na AE da atividade de pesquisa sísmica pretendida.
Quadro II.3.3-20 – Categorias de turismo marítimo na AE.
Categorias

Embarcações Envolvidas

Voltados para a realização de passeios turísticos, transporte para
áreas de mergulho subaquático ou de esportes náuticos.

Realizado em barcos de
pequeno e médio porte
(veleiros, lanchas, iates,
saveiros/escunas).

De
Cabotage
m

Realizado entre portos ou pontos do território brasileiro. Ou seja,
aquele cuja viagem tem início e término em porto nacional, com
trânsito exclusivo em portos e pontos nacionais.

Realizado em embarcações
de médio e grande porte.

Internacio
nal

Quando a viagem tem início e término em qualquer porto
estrangeiro. Por exemplo, aquele cuja viagem tem início em
porto estrangeiro e término em porto nacional, ou início em
porto nacional e término em porto estrangeiro.

De longo
curso

Quando realizado entre portos brasileiros e estrangeiros

Misto

Quando a viagem tem início e término em porto nacional, com
trânsito em portos e pontos nacionais e portos estrangeiros.

Turismo de Recreio e
Esporte

Turismo de
Cruzeiro

Conceito

Realizado em embarcações
de grande porte (navios,
transatlânticos).

Realizado em embarcações
de médio e grande porte.

Fonte: Adaptado de BRASIL/MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010.

As embarcações voltadas para o turismo marítimo de cruzeiro têm como áreas de navegação,
tanto as águas costeiras (localizadas nos limites de visibilidade da costa até a distância de 20
milhas) quanto águas oceânicas (localizadas além das 20 milhas da costa). No entanto, para a
elaboração deste capítulo foi realizada ampla pesquisa na bibliografia disponível e na Internet,
não tendo sido possível levantar as principais rotas das frotas de turismo marítimo que atuam
na AE da atividade e, consequentemente, atender ao solicitado no TR Nº 02/2018 para este item
do estudo.

2

3

Cruzeiros despachados para o Brasil por seus armadores durante a baixa sazonalidade em suas áreas centrais de atuação. Sua operação
ocorre exclusivamente na costa brasileira, sendo os brasileiros o mercado-alvo, senão único” (MATTOS, 2009, apud LEAL et al., 2013).
Cruzeiros que partem de portos internacionais e alcançam o Brasil com passageiros estrangeiros (MATTOS, 2009, apud LEAL et al., 2013).
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Unidades de Conservação

O Artigo 225, Parágrafo 1º, Inciso III, da Constituição Federal, determina a atribuição do Estado
na definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A
alteração e a supressão dessas áreas são permitidas somente através de lei, sendo proibida
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
O Inciso III, supracitado, é regulamentado pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e define como Unidades de
Conservação (UCs) os espaços territoriais e seus recursos ambientais, legalmente instituídos pelo
Poder Público, sob regime especial de administração, com objetivos de conservação e limites definidos.
De acordo com a Lei do SNUC, as UCs dividem-se em dois grupos:

 Unidades de Proteção Integral – O objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto (aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais) dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do SNUC.
Composto pelas categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional;
Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre.

 Unidades de Uso Sustentável - O objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável (exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os
demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável) de parcela
dos seus recursos naturais. Composto pelas categorias: Área de Proteção Ambiental (APA);
Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de
Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN).
O presente documento tem por objetivo realizar uma sucinta descrição das UCs federais,
estaduais e municipais existentes nas faixas marítima e costeira do estado do Rio de Janeiro,
entre os municípios de Mangaratiba e Quissamã, que representam a área de estudo da Atividade
de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos.
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Para levantamento das UCs foi considerado o estabelecido no Termo de Referência
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018.
As Unidades de Conservação identificadas para este empreendimento são apresentadas no Anexo
II.3.4-1 - Mapa de Unidades de Conservação - 3436-02-EAS-MP-3001.
O Quadro II.3.4-2 apresenta a tipologia de UCs, e seus respectivos quantitativos, presentes nas
áreas marítimas e costeiras da área de estudo da atividade, de acordo com as classificações
estabelecidas na Lei n° 9.985/00. O Quadro II.3.4-2 apresenta informações sobre as 27 UC’s
identificadas.
Quadro II.3.4-1 – Sumário das Unidades de Conservação existentes na Área de Estudo.
Monumento Natural (1)
Federal (3)

Parque Nacional (1)
Estação Ecológica (1)

Proteção Integral (11)

Estadual (3)
Municipal (5)

Unidades de Conservação (27)

Federal (2)
Uso Sustentável (16)

Estadual (5)
Municipal (9)

Reserva Biológica (1)
Parque Estadual (2)
Parque Municipal (4)
Monumento Natural (1)
Área de Proteção Ambiental (1)
Reserva Extrativista (1)
Área de Proteção Ambiental (4)
Reserva Extrativista (1)
Área de Proteção Ambiental (8)
Área de Relevante Interesse Ecológico (1)
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Quadro II.3.4-2 - Unidades de Proteção Integral e de Uso Sustentável na Área de Estudo da área costeira/marinha da área de estudo da atividade.
Categoria

Localização

APA de Mangaratiba

Mangaratiba

APA da Orla Marítima da Baía
de Sepetiba

Área
(ha)

Administração

25.239,59

Estadual

Sepetiba

9.802,62

Municipal

APA das Brisas

Sepetiba

102,81

Municipal

REBIO de Guaratiba

Guaratiba

3.360

Estadual

APA de Grumari

Grumari

Decreto 9.802 de
12/03/1987

Bioma / Ecossistemas

Plano de
Manejo

Proteção

Mata Atlântica

Sim

Sustentável

Lei nº 1208 de
28/03/1988

Costeira

Não

Sustentável

Lei nº 1918 de
09/10/1992

Mata Atlântica (costeiro mangues e restinga)

Não

Sustentável

Mata Atlântica

Sim

Integral

Decreto nº 7.549 de
20/11/1974

Municipal

Lei nº 944 de 31/12/1986

Mata Atlântica (restinga)

Não

Sustentável

804,73

Municipal

Decreto nº 20149 de
02/07/2001

Mata Atlântica (costeiro)

Sim

Integral

Grumari

157,08

Municipal

Lei nº 1534 de
15/01/1990

Costeiro

Não

Sustentável

Parque Natural Municipal da
Prainha

Grumari

126,30

Municipal

Decreto nº 17426 de
26/03/1999

Costeiro

Sim

Integral

APA da Paisagem e Areal da
Praia do Pontal

Recreio dos Bandeirantes

22,95

Municipal

Decreto nº 18849 de
04/08/2000

Costeiro

Não

Sustentável

P.E. da Chacrinha

Copacabana

13,3

Municipal

Decreto E-2.853 de
22/05/1969

Costeiro e marinho

Sim

Integral

APA das Pontas de
Copacabana e Arpoador e seus
Entornos

Copacabana / Arpoador

24,79

Municipal

Lei nº 2087 de
04/01/1994

Costeiro

Não

Sustentável

APA do Morro do Leme

Leme

127

Municipal

Decreto nº 9779 de
14/11/1990

Mata Atlântica
(costeiro e marinho)

Não

Sustentável

APA Paisagem Carioca

Copacabana, Botafogo e Urca

204,00

Municipal

Decreto nº 37.486 de
06/08/2013

Mata Atlântica

Não

Sustentável

Parque Natural Municipal
Paisagem Carioca

Copacabana, Botafogo e Urca

159,82

Municipal

Decreto nº 37.231 de
07/06/2013

Mata Atlântica (costeiro e
marinho)

Sim

Integral

Parque Natural Municipal de
Grumari

Grumari

APA da Prainha

1.000,02

Data de Criação e
Decreto (Publicação)
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Categoria

Localização

Área
(ha)

Administração

Monumento Natural dos
Morros do Pão de Açúcar e
Urca

Urca

MONA do Arq. das Ilhas
Cagarras

Ipanema

105,93

Federal

ARIE da Baía de Guanabara

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí,
Guapimirim, Magé, Duque de
Caxias

38.100

Municipal

Esec da Guanabara

Guapimirim

1.936,23

Federal

RESEX Marinha de Itaipu

Niterói

3.943,28

Estadual

APA de Guapi-Mirim

São Gonçalo, Itaboraí,
Guapimirim e Magé

13.926,62

Federal

APA do Pau-Brasil

Cabo-Frio

P.E. da Serra da Tiririca

Niterói e Maricá

APA de Maricá

Maricá

P.E. da Costa do Sol

91,48

Municipal

Data de Criação e
Decreto (Publicação)
Decreto nº 26578 de
02/06/2006

Bioma / Ecossistemas

Plano de
Manejo

Proteção

Mata Atlântica (costeiro)

Sim

Integral

Marinho Costeiro

Sim

Integral

Lei Orgânica nº 471/1990

Mata Atlântica
(manguezal)

Não

Sustentável

Decreto S/N, de
15/02/2006

Mata Atlântica

Sim

Integra

Decreto Estadual nº
44.417 de 30/09/2013

Marinho Costeiro

Não

Sustentável

Decreto nº 90.225 de
25/09/1984

Marinho costeiro

Sim

Sustentável

Lei 12.229 em 2010

10.564

Estadual

Decreto 31.346 de
06/06/2002

Mata Atlântica

Sim

Sustentável

3.493

Estadual

Lei Estadual nº 1.901,
de 29/11/1991

Mata Atlântica

Sim

Integral

970

Estadual

Decreto nº 7.230 de
23/04/1984

Mata Atlântica

Sim

Sustentável

Região dos Lagos

9.841

Estadual

Decreto nº 42.929 de
18/04/2011

Mata Atlântica

Não

Integral

APA de Massambaba

Araruama

9.134

Estadual

Decreto 9.529 de
15/12/1986

Mata Atlântica

Sim

Sustentável

Reserva Extrativista Marinha
Arraial do Cabo

Arraial do Cabo (RJ)

51.601

Federal

Decreto s/n, de
03/01/1997

Marinho Costeiro

Sim

Sustentável

PARNA da Restinga de
Jurubatiba

Macaé, Carapebus e Quissamã

14.922,39

Federal

Decreto s/n de
29/04/1998

Marinho Costeiro

Sim

Integral

Fonte: Adaptado do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
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Segue abaixo, de acordo com o TR Nº 002/2018, a descrição das unidades de conservação da área
costeira/marinha definida no item II.2 – Área de Estudo, entre os municípios de Mangaratiba e
Quissamã, no estado do Rio de Janeiro.

II.3.4.1 -

Caracterização das Unidades de Conservação na Área de Estudo
da Área Costeira/Marinha

II.3.4.1.1 -

Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba

A APA de Mangaratiba (Figura II.3.4-1) foi criada com objetivo principal de assegurar a
preservação da vegetação protetora dos mananciais, manguezais e costões rochosos da região,
disciplinar o processo de ocupação, valorizar o patrimônio histórico e arqueológico presente no
município e assegurar o manejo sustentável do uso dos recursos naturais. É composta por
montanhas e ecossistemas associados ao bioma da Mata Atlântica (submontana e manguezal),
abrangendo parte do município de Mangaratiba.
De acordo com seu Plano de Manejo (INEA, 2015) constitui da Administração Pública do Estado do
Rio de Janeiro, tendo conexão direta com a Gerência de Unidades de Conservação de Uso
Sustentável – GEUSO, integrante da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas – DIBAP,
diretoria esta subordinada ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, órgão vinculado à Secretaria
de Estado do Ambiente – SEA.
O Conselho Gestor da APA de Mangaratiba foi estabelecido pela Portaria Inea/Dibap nº 41, de
14/03/2014. Publicação no D.O.: 26/03/2014.

Foto: Adriano Melo.
Fonte: http://www.inea.rj.gov.br

Figura II.3.4-1 - Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba.
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APA da Orla Marítima da Baía de Sepetiba

A APA foi criada pela Lei n.º 1.208 de 28 de março de 1988, e está inserida em um ambiente de
manguezal, restinga e marinho. Na orla marítima da Baía de Sepetiba são proibidas as seguintes
atividades: a extração de recursos do solo; o corte ou retirada da vegetação nativa; a caça ou
captura de animais de quaisquer espécies, incluindo a retirada e a destruição de ovos e ninhos.

II.3.4.1.3 -

APA das Brisas

A APA das Brisas (Figura II.3.4-2) foi criada com o objetivo de proteger os ecossistemas de
mangues e restinga existentes no litoral da Baía de Sepetiba. Objetiva conciliar a ocupação da
área à manutenção dos ecossistemas de áreas verdes destinadas ao lazer, ao turismo ecológico e
à preservação ambiental.
Ainda como objetivos, a APA foi criada para desenvolver o lazer, quando compatível com os
demais objetivos da APA, e viabilizar a criação do Parque Municipal Bosque das Brisas.
Na APA, conforme Art. 4º da lei nº 1.918, não são permitidas atividades modificadoras,
degradantes ou impactantes, tais como:

 I - a extração, corte ou retirada de cobertura vegetal existente, excetuados os parasitas,
ervas daninhas e exemplares de espécies exóticas que estejam degradando o ecossistema;

 II - a extração de recursos hídricos ou minerais do solo ou subsolo, como rochas, cascalhos,
areias, minerais, saibros e outros;

 III - caça ou perseguição de animais, bem como a retirada de ovos, destruição de seus ninhos
ou criadouros;

 IV - utilização de fogo para atividades de lazer, alimentação e outras.
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Foto: Antonio Cardoso da Silva Jr.
Fonte: https://www.wikirio.com.br/Arquivo:GEDC2394.JPG

Figura II.3.4-2 - Área de Proteção Ambiental das Brisas.

II.3.4.1.4 -

REBIO de Guaratiba

A Lei Estadual nº 5.842, de 3 de dezembro de 2010 recategorizou esta unidade de proteção
integral como Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. A REBIO foi criada com o objetivo de
preservar um importante remanescente de manguezal associada à baía de Sepetiba, e sítios
arqueológicos.
A REBIO de Guaratiba (Figura II.3.4-3) faz parte da administração pública do Estado do Rio de
Janeiro, estando subordinada à Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP), que
pertence ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão vinculado à Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA).
A UC é também parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica declarada pela
UNESCO, em 1992.
Os principais problemas apontados são: a pesca e a coleta de caranguejos, siris e ostras; as
moradias no interior da reserva e nos incêndios que com frequência ocorrem no seu entorno; o
turismo de massa, em especial durante o verão; o lançamento de esgoto de casas localizadas no
entorno, e os resíduos industriais lançados na baía de Sepetiba.
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Foto: Beth Roballo.
Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-3 - Reserva Biológica Estadual de Guaratiba.

II.3.4.1.5 -

APA de Grumari

A Área de Proteção Ambiental de Grumari (Figura II.3.4-4) caracteriza-se como um ecossistema
de restinga, e possui ocupação urbana esparsa. Em julho de 2001, foi criado o Parque Natural
Municipal de Grumari, com área sobreposta a da respectiva APA, ampliando a preservação da
área e diminuindo a ocupação urbana local.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro – SMAC é responsável tanto pela APA
quanto pelo PNM de Grumari, sendo que à Gerência de Gestão de Unidades de Conservação
(GUC) compete, a coordenação da gestão dessas Unidades.

Foto: Gustavo Chiavegatto.
Fonte: http://grupodorecreio.com/grumari-paraiso-ecologico/

Figura II.3.4-4 - Área de Proteção Ambiental de Grumari.
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Parque Natural Municipal de Grumari

O Parque (Figura II.3.4-5) abriga o maior fragmento de ecossistema de restinga, com
seus diferentes biótopos, na cidade, segundo o Plano de Manejo do PNM de Grumari
(FUNBIO/SMAC, 2012a).
Os objetivos da criação do Parque, de acordo com o seu decreto de criação são:

 I. A proteção de sítios de excepcional beleza e valor científico;
 II. A preservação de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou
insuficientemente conhecidos da fauna e flora;

 III. Garantir a integridade dos ecossistemas locais existentes;
 IV. A recuperação e a proteção de remanescentes dos ecossistemas de restinga e Mata
Atlântica;

 V. Identificar as potencialidades da área com vistas ao desenvolvimento de atividades que
valorizem os ecossistemas da região;

 VI. A criação de área de lazer compatível com a preservação dos ecossistemas locais;
 VII. A ampliação do patrimônio ambiental público do Município.

Fonte: http://trilhatranscarioca.com.br/unidades-de-conservacao/

Figura II.3.4-5 - Parque Natural Municipal de Grumari.
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APA da Prainha

A APA foi criada com objetivo de proteção da paisagem e de remanescente da Mata Atlântica.
A Área de Proteção Ambiental da Prainha (Figura II.3.4-6) e o Parque Natural Municipal da
Prainha estão sob a administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro –
SMAC, sendo a Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC) competindo à coordenação
da gestão dessas Unidades.

Foto: Ricardo Zerrener.
Fonte: https://vejario.abril.com.br/cidades/prainha-protegida/

Figura II.3.4-6 - Área de Proteção Ambiental da Prainha.

II.3.4.1.8 -

Parque Natural Municipal da Prainha

O Parque Natural Municipal da Prainha está inserido na APA da Prainha. De acordo com o seu
decreto de criação, Decreto Municipal nº 17.426/1999, os objetivos do PNM da Prainha são:

 I. A recuperação e preservação dos remanescentes dos ecossistemas de restinga e Mata
Atlântica;

 II. A preservação e o asilo de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou
insuficientemente conhecidos da fauna e flora;

 III. A proteção de sítios de excepcional beleza e valor científico;
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 IV. A criação de área de lazer compatível com os objetivos preconizados na lei de Criação da
Área de Proteção Ambiental da Prainha;

 V. A Ampliação do patrimônio ambiental público do Município.
II.3.4.1.9 -

APA da Paisagem e Areal da Praia do Pontal

A APA da Paisagem e Areal da Praia do Pontal foi criada com o objetivo de proteger o importante
acervo ambiental da Praia do Pontal e promover a ocupação sem prejuízo das condições
ambientais do areal da Praia do Pontal.

II.3.4.1.10 -

P.E. da Chacrinha

De acordo com seu Plano de Manejo, o Parque tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza, e de turismo ecológico (IEF, 2006).
O Plano de Manejo descreve como principais problemas as ocupações dentro do Parque como
Exército, Light, Metrô, e identifica a área do Parque como pequena, pelo aspecto da preservação
de sua biodiversidade.
O parque mantém uma das últimas áreas de mata no Bairro de Copacabana, um dos mais densos
aglomerados populacionais do país.
Desde janeiro de 2007, o Parque Estadual da Chacrinha é administrado pela Prefeitura do Rio
(INEA, 2018a).
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Fonte: http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/parque-em-copacabana.html

Figura II.3.4-7 - Parque Estadual da Chacrinha.

II.3.4.1.11 -

APA das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus Entornos

A APA (Figura II.3.4-8) foi criada para proteger e conservar a qualidade ambiental, e os sistemas
naturais ali existentes. A Lei de sua criação estabelece a delimitação da área em zonas que a
subdividem:

 I - zona de vida silvestre (ZVS);
 II - zona de conservação da vida silvestre (ZCVS);
 III - zona de ocupação controlada 1 (ZOC-1);
 IV - zona de ocupação controlada 2 (ZOC-2).
A APA é administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O conselho gestor e Plano de
Manejo ainda não foram instituídos.
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Foto: Tony Borrach. Fonte: http://br.geoview.info/arpoador,29006750p

Figura II.3.4-8 – Parte da APA das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus Entornos.

II.3.4.1.12 -

APA Paisagem Carioca

Criada pelo Decreto nº 37486 de 5 de agosto de 2013, destinada a proteger e conservar a
qualidade ambiental e os atributos naturais ali existentes, em especial o Parque Natural
Municipal Paisagem Carioca, em consonância com os princípios e diretrizes do Roteiro para
Criação de Unidades de Conservação Municipais do Ministério do Meio Ambiente (2010) e do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Município do Rio de Janeiro.
Na

área

APA

Paisagem

Carioca

ficam

proibidas

quaisquer

atividades

degradadoras,

potencialmente degradadoras ou causadoras de impactos ambientais, nas suas Zonas de Vida
Silvestre, tais como:

 I - atividades antrópicas que provoquem a degradação da biota;
 II - a extração, corte ou retirada de cobertura vegetal nativa existente, excetuadas as ações
para o seu manejo;

 III - a caça ou perseguição de animais;
 IV - a introdução e presença de espécies de flora e fauna exóticas ou domésticas;
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 V - o porte ou a utilização de explosivos, armas de fogo e outros equipamentos capazes de
abater animais;

 VI - o uso de biocidas;
 VII -. a fixação de aparatos ou estruturas que possam provocar danos à vegetação ou a
paisagem;

 VIII - a pavimentação e compactação do solo, bem como atividades que impeçam ou
dificultem a regeneração natural da vegetação nativa;

 IX - cortes, aterros ou qualquer alteração do perfil natural do terreno;
 X - a abertura de logradouros;
 XI - extração de recursos hídricos ou minerais do solo ou subsolo;
 XII - helipontos e heliportos;
 XIII - o descarte ou manuseio de qualquer material incandescente, ou inflamável;
 XIV - o uso de fogo, sob qualquer forma.
II.3.4.1.13 -

Parque Natural Municipal Paisagem Carioca

O PNM da Paisagem Carioca (Figura II.3.4-10) foi criado com os seguintes objetivos:

 Garantir espaços verdes e livres para a promoção do lazer em área natural;
 Conservar, proteger e recuperar o ecossistema de Mata Atlântica existente e o patrimônio
paisagístico da área; e,

 Garantir a preservação dos bens naturais tombados.
De acordo com seu Plano de Manejo abriga fragmentos de floresta atlântica com espécies
ameaçadas de extinção. Além disso, o parque possui importância histórica na defesa da cidade
do Rio de Janeiro, desde o século XVIII, do Forte do Anel, hoje em ruínas, e do Forte Duque de
Caxias (Forte do Vigia), tombado por decreto municipal.
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Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=4263870

Figura II.3.4-9 – Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca.

II.3.4.1.14 -

Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de Açúcar e da
Urca

O MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (Figura II.3.4-10) está inserido totalmente no
bairro da Urca, no município do Rio de Janeiro e, de acordo com o Plano de Manejo
(FUNBIO/SMAC, 2012b) foi criado com os objetivos de:

 Garantir espaços verdes e livres para a promoção do lazer em área natural;
 Conservar, proteger e recuperar o ecossistema de Mata Atlântica existente e o patrimônio
paisagístico da área; e

 Garantir a preservação dos bens naturais tombados.
Dentre os principais problemas apontados pelo Plano de Manejo cita-se a ocorrência de
atividades predatórias que ocasionam incêndios e danos à vegetação e a presença de espécies
exóticas (fauna e flora).
Como principais atrativos podemos mencionar a visita ao Morro da Urca e Pão de Açúcar através
de: teleférico; Pista Cláudio Coutinho; trilha do Morro da Urca e escaladas nas paredes rochosas
e blocos. Ressalta-se também a pesca no costão marinho.
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O MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca é administrado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SMAC.

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=4461307

Figura II.3.4-10 – Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

II.3.4.1.15 -

MONA do Arquipélago das Ilhas Cagarras

O Monumento Natural das Ilhas Cagarras (Figura II.3.4-11) está situado à aproximadamente 5 km
da orla da Praia de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, sendo composto pelas ilhas Cagarras,
Palmas, Comprida e Redonda, e as ilhotas Filhote da Cagarras e Filhote da Redonda, bem como a
área marinha em um raio de dez metros ao redor destas ilhas e das ilhotas.
O objetivo de criação do MONA foi de preservar os remanescentes do ecossistema insular do
domínio da Mata Atlântica, os refúgios e áreas de nidificação de aves marinhas migratórias, e a
beleza cênica local (ICMBIO, 2018a).
No Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras ficam proibidos, segundo sua lei de
criação:

 I - qualquer atividade que possa pôr em risco a integridade dos ecossistemas e a harmonia da
paisagem;

 II - qualquer atividade em desacordo com o plano de manejo da unidade;
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 III - competições esportivas, bem como quaisquer atividades que possam perturbar a fauna
aquática e as aves marinhas que habitam essas ilhas e seu entorno;

 IV - a utilização de barracas ou qualquer tipo de acampamento, sem prévia autorização do
órgão gestor da unidade;

 V - o porte ou a utilização de explosivos, granadas, armas de fogo e outros equipamentos
capazes de abater animais;

 VI - a pesca com a utilização de redes, armadilhas e outras artes de pesca predatórias.
O MONA é administrado pelo ICMBio. O Conselho Consultivo da unidade foi criado pela Portaria
ICMBio nº 123, de 14 de dezembro de 2010.

Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomasbrasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2258-mona-das-ilhas-cagarras

Figura II.3.4-11 – Monumento Natural das Ilhas Cagarras.

II.3.4.1.16 -

ARIE da Baía de Guanabara

Criada pela Lei Orgânica Municipal n° 471/90ª, a ARIE da Baía de Guanabara apresenta
importantes formações de manguezais, sendo este o principal ecossistema protegido.
Não possui Plano de Manejo ou Conselho Gestor.
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II.3.4.1.17 -

Esec da Guanabara

A Esec (Figura II.3.4-12) tem como objetivos a preservação dos remanescentes de manguezal da
Baía da Guanabara e de sua fauna e flora associada, bem como a realização de pesquisas
científicas. Sua gestão é compartilhada com a APA de Guapi-Mirim, por meio do Conselho
Consultivo e Regimento Interno das UC.
Os principais problemas enfrentados são a extração de madeira de mangue, pesca, caça
predatória e derramamentos acidentais de petróleo. Existem também, em sua zona de
amortecimento, núcleos urbanos, atividades rurais e rios poluídos.

Fonte:
http://www.wikiparques.org/com-a-palavra-klinton-senra-gestor-da-estacaoecologica-da-guanabara/

Figura II.3.4-12 – Estação Ecológica da Guanabara. Foto: Sabrina Rodrigues.

II.3.4.1.18 -

Reserva Extrativista Marinha de Itaipu

A RESEX Itaipu (Figura II.3.4-13), criada pelo Decreto Estadual nº 44.417 de 30 de setembro de
2013, no município de Niterói, compreende a área marinha adjacente às praias de Itacoatiara,
Itaipu, Camboinhas e Piratininga, e a Lagoa de Itaipu.
Segundo seu decreto de criação, tem como objetivo proteger os meios de vida da população de
pescadores artesanais tradicionais da região de Itaipu, e garantir a exploração sustentável e a
conservação dos recursos naturais renováveis em sua área de abrangência.
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Trata-se de uma área de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas
tradicionais, cuja subsistência baseie-se no extrativismo, com os objetivos básicos de proteger os
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos seus recursos
naturais.
Dentro dos seus limites, ficam asseguradas, em conformidade com os regulamentos específicos
estabelecidos pelo seu Conselho Deliberativo, a pesca amadora e a artesanal praticada por
pescadores de forma tradicional, sendo proibida a pesca industrial, a pesca predatória e o
descarte de água de lastro ou óleo (INEA, 2018b).

Foto: Clarismundo Benfica.
Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-13 – Reserva Extrativista Marinha de Itaipu.

II.3.4.1.19 -

APA de Guapi-Mirim

Da área total da APA (138,25 km²), aproximadamente 44,7% correspondem aos manguezais, em
diferentes estados de conservação e regeneração, que ocupam a faixa costeira dos municípios de
São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé; 19,6% são em terra e os demais 35,7% englobam a
seção das águas da baía em frente aos mangues, e uma estreita faixa de terra firme adjacente
aos mesmos (MMA/IBAMA, s/d).
A APA de Guapi-Mirim (Figura II.3.4-14) foi criada com o objetivo de proteger os manguezais
situados na região oriental da Baía da Guanabara, e a região situada na foz dos rios Iriri,
Roncador, Guapimirim e Imboaçu.
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O crescimento urbano é uma contínua ameaça a APA de Guapi-Mirim, sendo os aterros,
vazadouros de lixo, poluição por óleo, desmatamentos, queimadas e invasão por habitações
irregulares, as principais ameaças diretas.

Fonte: https://marsemfim.com.br/apa-guapimirim-esec-da-guanabara/

Figura II.3.4-14 – APA de Guapi-Mirim.

II.3.4.1.20 -

APA do Pau-Brasil

A APA do Pau-Brasil (Figura II.3.4-15) foi criada como o objetivo de proteger os ambientes
remanescentes de Mata Atlântica, manguezais, restingas, ilhas, dunas e aspectos geológicos,
preservar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção e estimular as atividades de
recreação, educação ambiental e pesquisa científica.
Sua área abrange parte dos municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio, Região dos Lagos,
entre a Praia dos Tucuns, no município de Búzios, e o Canal do Itajuru, no município de Cabo
Frio. A APA estende a sua proteção a uma parte marinha, incluindo o fundo do mar, a lâmina
d’água e a superfície, compreendendo as Ilhas Comprida, Redonda, do Papagaio, Dois Irmãos,
Capões e Emerências. Além das ilhas, fazem parte da área delimitada pela APAPB as praias de
José Gonçalves, das Caravelas, das Conchas, Brava e de Tucuns (INEA, 2018c).
A APA é considerada uma área de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, de acordo com o
decreto da UNESCO no ano de 1992.
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O Plano de Manejo da APA foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 32.517, de 23 de dezembro de
2002, e encontra-se em revisão no âmbito do Projeto Ações prioritárias para a implantação do
Parque Estadual da Costa do Sol - PECS.
A composição do seu Conselho Consultivo foi estabelecida pela Portaria Inea/Dibap nº 01, de 30
de novembro de 2009, publicada no nº D.O. de 10/12/2009.

Foto: Sérgio Ricardo Rocha. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-15 – APA do Pau-Brasil.

II.3.4.1.21 -

Parque Estadual da Serra da Tiririca

O Parque (Figura II.3.4-16) teve sua área ampliada pelo Decreto nº 41.266, de 16 de abril de
2008, com a inclusão de áreas de elevado valor ambiental como o Morro das Andorinhas e parte
do entorno da laguna de Itaipu. Seu perímetro definitivo foi estabelecido na Lei Estadual nº
5.079, de 3 de setembro de 2007, cuja retificação foi publicada no D.O. de 8 de abril de 2011.
Em 2012 foi ampliado pelo Decreto Estadual nº 43.913, com a inclusão de 1.241 hectares (INEA,
2018d).
Foi criada com os seguintes objetivos básicos:

 Manter e proteger a biodiversidade e os recursos genéticos do território;
 Promover a sustentabilidade do entorno para o uso dos recursos naturais;
 Preservar e conservar o sistema hidrográfico local, bem como favorecer a recarga natural do
lençol freático;

 Contribuir com a amenização climática;
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 Minimizar os riscos de erosão na região onde está inserido;
 Proteger todas as espécies vegetais e animais, bem como os ecossistemas a que pertencem;
 Estimular e auxiliar as pesquisas científicas do patrimônio natural, material e imaterial e
favorecer o uso recreativo e cultural do parque, de forma adequada, pela sociedade.

Foto: Luiza Reis. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-16 – Parque Estadual da Serra da Tiririca.

II.3.4.1.22 -

APA de Maricá

A APA de Maricá (Figura II.3.4-17), Unidade de Conservação de Uso Sustentável, abrange o
sistema lagunar do município de Maricá, parte da Restinga de Maricá e a totalidade da Ilha do
Cardoso. Foi criada com o objetivo de proteger o inestimável valor paisagístico e ambiental de
sistema lagunar de Maricá e áreas circunvizinhas, e de preservar o ecossistema.
Conforme o decreto de criação, na Área de Proteção Ambiental instituída são proibidas as
seguintes atividades:

 I - o parcelamento da terra para fins urbanos;
 II - o desmatamento, a extração de madeira e vegetação característica e a retirada de
espécimes vegetais;

 III - a caça, ainda que amadorística, e o aprisionamento de animais;
 IV - a alteração do perfil natural do terreno.
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A composição do Conselho Consultivo foi estabelecida pela Portaria Inea/Dibap nº 48 de
01/07/2009. Publicação no D.O.: 08/07/2009.

Foto: Adriano Melo. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-17 – APA de Maricá.

II.3.4.1.23 -

Parque Estadual da Costa do Sol

O Parque (Figura II.3.4-18) foi criado pelo Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de 2011,
abrangendo partes dos municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio,
Saquarema e São Pedro da Aldeia.
Foi criado com o objetivo de assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica e
ecossistemas associados da região das baixadas litorâneas (restingas, mangues, lagoas, brejos,
lagunas, entre outros), possibilitando a recuperação das áreas degradadas ali existentes; manter
populações de animais e plantas nativas, servindo como refúgio para espécies migratórias raras,
vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; oferecer
oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e pesquisa científica; possibilitar
o desenvolvimento do turismo no seu interior - uma vocação natural dessa região do Estado além de atividades econômicas sustentáveis no seu entorno (INEA, 2018e).
A pesquisa científica, a visitação e recreação são permitidas no interior do Parque.
A composição do Conselho Consultivo foi estabelecida pela Portaria Inea/Dibap nº 21 de
15/02/2012. Publicação (D.O.): 23/02/2012.

Coordenador:
II.3.4 - Unidades de Conservação

403/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Foto: Gustavo Pedro. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-18 – Parque Estadual da Costa do Sol.

II.3.4.1.24 -

APA de Massambaba

A Área de Proteção Ambiental está localizada no ambiente de restinga da Lagoa de Araruama,
abrangendo parte dos municípios de Araruama, Arraial do Cabo e Saquarema (Figura II.3.4-19).
Seu objetivo é proteger uma das últimas áreas remanescentes de restingas, lagoas costeiras e
brejos ainda em bom estado de conservação, responsáveis pelo abrigo de inúmeras espécies de
aves migratórias e hábitat de espécies vegetais endêmicas; preservar inúmeros sítios
arqueológicos, fundamentais para pesquisas científicas, e manter a grande sequência de dunas
ali existentes revestidas de vegetação protetora (INEA, 2018f).
A Lei Estadual nº 6.128, de 28 de dezembro de 2011, modificou os limites na porção situada no
município de Saquarema.
O Plano de Manejo foi Instituído pelo Decreto Estadual nº 41.820, de 16 de abril de 2009, já a
composição do Conselho Consultivo foi estabelecida pela Portaria Inea/Dibap nº 02, de 30 de
novembro de 2009.
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Foto: Yan Bonder. Fonte: http://www.inea.rj.gov.br/

Figura II.3.4-19 – APA de Massambaba.

II.3.4.1.25 -

Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo

A Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo foi (Figura II.3.4-20) criada com interesse
ecológico-social, objetivando preservar o estoque pesqueiro de Arraial do Cabo e proteger o
sustento da população tradicional (pescadores artesanais), através da normatização das
diferentes atividades profissionais e amadoras desenvolvidas na RESEX e suas respectivas áreas
de uso.
Situada no município de Arraial do Cabo, compreende um cinturão pesqueiro entre a praia de
Massambaba e a praia do Pontal, incluindo a faixa marinha de três milhas da costa de Arraial do
Cabo. Na RESEX só é permitida a pesca pelas embarcações que tradicionalmente pescavam em
Arraial do Cabo.
A RESEX é administrada pelo ICMBio. O seu conselho consultivo foi criado pela Portaria nº 77, de
27 de agosto de 2010, e o Plano de Manejo está em processo de elaboração.
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Fonte:http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/
marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2282-resex-marinha-do-arraial-do-cabo.

Figura II.3.4-20 – Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo.

II.3.4.1.26 -

PARNA da Restinga de Jurubatiba

Foi criado pelo Dec s/nº de 29 de abril de 1998 com o objetivo de conservar e preservar, para
fins científicos, educacionais, paisagísticos e recreativos, o seu belo, rico e ameaçado patrimônio
natural.
A área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Figura II.3.4-21) abrange os Municípios de
Macaé, Carapebus e Quissamã, na Região Norte Fluminense. Possui 44 km de praias e 18 lagoas
costeiras.
A área onde hoje se situa o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba era habitada pelos índios
Goytacazes. O Parque resguarda também a porção bem conservada do Canal Campos – Macaé,
que levou quase 30 anos para ser construído por mão-de-obra escrava, com 104 km de extensão
(ICMBio, 2018b).
O Parque conta com Plano de Manejo aprovado pela Portaria ICMBio n. 54 de 1º de agosto
de 2008.
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Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/
marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2260-parna-da-restinga-de-jurubatiba.

Figura II.3.4-21 – Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.
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II.4 -

ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

De acordo com o solicitado no Termo de Referência emitido pelo CGPEG/DILIC/IBAMA nº 02/18,
foi elaborada uma análise integrada dos diagnósticos dos meios físico, biológico e
socioeconômico que caracterize de forma ampla a inter-relação entre os meios estudados,
explicitando as relações de dependência e/ou sinergia entre os fatores ambientais, para
compreensão da estrutura e da dinâmica do ambiente da área de influência.
Desta forma, a síntese da qualidade ambiental foi elaborada com o objetivo de fornecer
informações capazes de embasar a identificação e avaliação dos impactos decorrentes da
atividade. Essa síntese deverá, também, considerar a existência de outros empreendimentos e
atividades na região, bem como atividades de pesquisa sísmica já ocorridas.
De maneira didática, apresentam-se tabelas sobrepostas contendo os períodos críticos para os
recursos biológicos identificados no Diagnóstico do Meio Biótico, assim como também para os
períodos críticos para a atividade pesqueira (defeso e safras). A partir da sobreposição desses
períodos é discutido qual o período mais adequado para a realização da pesquisa sísmica
(janela ambiental).
A partir da análise de todas as informações levantadas, apresenta-se um Mapa de Síntese
Ambiental consolidado. O objetivo desse mapa é sintetizar as informações relevantes do
diagnóstico ambiental de forma a subsidiar a Avaliação de Impactos Ambientais.
Também são descritas, com o uso de Mapas, as áreas de exclusão e restrição das atividades de
exploração de petróleo e gás, especificando seus períodos.
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Inter-relação entre os Meios

A inter-relação que está sendo considerada neste diagnóstico, está embasada na descrição da
atividade apresentada na Caracterização da Atividade (item II.1), na Área de Estudo (item II.2) e
no Diagnóstico Ambiental (item II.3).
De maneira geral, o ambiente onde será desenvolvida a atividade sísmica descrita nesse EAS, é
composto por regiões com sensibilidade variada refletindo a importância e a diversidade dos
fatores ambientais presentes na área de influência da atividade. A variabilidade de sensibilidade
também é reflexo direto das possibilidades do uso humano dos recursos naturais, como esta
análise se propõe a demonstrar.
A realização de uma análise integrada embasa a identificação e avaliação dos impactos
ambientais com precisão e acurácia.
Ao caracterizar e delimitar as áreas de sensibilidade ambiental, a Análise Integrada foi
estruturada para verificar a correlação entre os diversos aspectos ambientais que compõe a área
de inserção da atividade. A partir do preconizado pelo Termo de Referência, a sensibilidade
ambiental considerou as seguintes variáveis:

 Limite geográfico
 Batimetria
 Sazonalidade
 Reprodução
 Alimentação
 Abrigo
 Competição
 Fixação (substrato consolidado)
 Desenvolvimento/crescimento
 Fase de vida
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 Relação intra e interespecífica
 Restrição (área de restrição para sísmica, exercício militar, defeso)
 Risco para navegação
 Captura acidental de quelônios e cetáceos em rede de pesca
 Recursos pesqueiros (captura)
 Cadeia Produtiva
 Efeito direto da atividade (som, campo eletromagnético, lama)
Rota de Navegação
De todos os fatores relacionados ao Meio Físico, batimetria e sazonalidade se destacam durante a
análise de sensibilidade ambiental considerando que os mesmos apresentam relação direta com
os demais fatores ambientais. A sensibilidade ambiental é inversamente proporcional à cota
batimétrica, logo, quanto mais profunda uma área, menos sensível. A presente atividade de
pesquisa sísmica será realizada à profundidade mínima de 1.500 metros.
Dos fatores ambientais relacionados ao Meio Biótico, entende-se que as atividades relacionadas à
Sísmica podem ter interferência com alimentação, migração e reprodução e espécies. Há ainda a
relação com as áreas de importância biológica, Unidades de Conservação, áreas de reprodução,
berçário, aglomeração reprodutiva, recrutamento e assentamento de invertebrados, turismo e
pesca recreativa e artesanal, dentre outros.
Conforme pode ser observado no item II.3.4 – Unidades de Conservação, não há unidade de
conservação na área que será alvo da atividade sísmica, logo, não há impacto sobre UCs. As
Unidades de Conservação abordadas no Estudo são costeiras e a mais próxima está a cerca de
80 km de distância.
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Ao analisar os aspectos socioeconômicos, deve-se levar em consideração, dentre outras, as
atividades de mergulho, de pesca e petrolíferas. As atividades náuticas e a pesca dependem
diretamente de fatores relacionados ao Meio Físico tais como as condições meteorológicas. Esses
fatores, por sua vez, influenciam a sazonalidade das atividades tais como saída e tipo das
embarcações, segurança na navegação e tipo de pescado. No item II.3.3 - Meio Socioeconômico,
é possível verificar que não há ocorrência de pesca artesanal de forma expressiva na área
proposta para a pesquisa sísmica.
As atividades petrolíferas e a atividade pesqueira são, em muitos casos, conflituosas,
consequentemente, tem sido analisada com cautela considerando possíveis interferências entre
ambos. Quanto menos recursos pesqueiros uma região dispuser, maior será o impacto que a
atividade de petróleo terá sobre a comunidade de pescadores.
A Rota de Navegação das embarcações utilizadas durante a atividade até a base de apoio foi
sugerida de forma a reduzir a distância, o tempo de navegação e dispêndio de energia de
transporte, bem como redução de riscos de acidente nas operações por choque/abalroamento de
embarcações. A navegação de apoio será realizada afastada de áreas ambientalmente sensíveis,
não sobrepondo áreas de Unidades de Conservação, evitando áreas de atividade pesqueira e
minimizando a probabilidade de choque com organismos marinhos, o que caracteriza um impacto
ambiental de baixa significância.

II.4.2 -

Mapa de Síntese Ambiental

A partir das considerações feitas para a Análise Integrada, foi possível a elaboração do Anexo
II.4-1 - Mapa de Síntese da Qualidade Ambiental - 3436-02-EAS-MP-5001, que exibe as áreas
prioritárias para a conservação da Biodiversidade do MMA.
Os estudos realizados para a elaboração da Análise Integrada dos aspectos ambientais convergem
para o mapa Integrado das Zonas Costeiras e Marinhas, conforme proposto pelo MMA (2007), que
reúne importantes áreas para a conservação da biodiversidade dos principais grupos taxonômicos
e ecossistemas conforme o grau de importância biológica.
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O MMA classificou inicialmente as Áreas Prioritárias para a Conservação, em função do grau de
importância para a biodiversidade, nas seguintes categorias:

 Extremamente Alta;
 Muito Alta;
 Alta;
 Insuficientemente Conhecida, mas de Provável Importância Biológica.
 Por fim, foram indicadas as seguintes ações prioritárias para os sítios identificados:
 Fomento ao Uso Sustentável;
 Criação de UC (Categoria Indefinida).
 Mosaico/Corredor
 Definição Áreas Exclusão Pesca
A análise do Mapa de Síntese Ambiental indica a presença de 03 (três) áreas de Zona Costeira e
Marinha, das quais 01 (uma) tem importância extremamente alta, 01 (uma) tem importância
muito alta e 01 é definida com importância insuficientemente conhecida. A seguir, são
apresentadas as áreas de Zona Costeira e Marinha sobrepostas à área de atividade de
pesquisa sísmica.

 Código: Zm045
Nome: Terraço de Rio Grande
Importância: Extremamente Alta
Prioridade: Extremamente Alta
Características: Área de alta concentração e agregação de camarão de profundidade, de Illex
argentinus (lula), tubarão martelo (Sphyrna lewini), altas taxas de captura incidental de
Caretta caretta e Dermochelis coriacea. Fauna característica de profundidade (caranguejo de
profundidade, lulas, cachalote, tubarão martelo). Área de ressurgência de quebra da
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plataforma, com alta produtividade. Área de alimentação de juvenis de Albatroz-desobrancelha-negra (Thalassarche melanophris) e de diversas espécies de albatrozes e petréis,
especialmente a Pardela-de-óculos (Procellaria conspicillata), criticamente ameaçadas. Área
com ocorrência de hot vains (que são fraturas com jorro de águas quentes sulfurosas, com
fauna específica adaptada). Área importante para cherne-poveiro (Polyprion americanus).
Núcleo forte de ciências do mar na região sul. Presença dos programas de observadores de
bordo e rastreamento da frota por satélite Intensa atividade das frotas pesqueiras de espinhel
e emalhe. Captura incidental de espécies ameaçadas (tartarugas, albatrozes e petréis,
mamíferos e peixes). Área de expansão desordenada de novas pescarias criação de área de
exclusão de pesca (periódica ou permanente); proibição da pesca de arrasto de fundo.
Proteção e recuperação de estoques pesqueiros ameaçados; prioridade de implantação do
rastreamento nas embarcações de pesca. Melhoria das condições do trabalho de fiscalização
do IBAMA, com implantação do Programa RUMAR por meio do aporte dos recursos necessários.
Restrição da atuação das frotas pesqueiras; urgência na implantação de programas de
observadores de bordo nas frotas pesqueiras que atuam na área Monitoramento contínuo da
condição das populações marinhas e análise para identificação de populações ameaçadas.
Implantação de medidas mitigadoras para captura incidental, inclusive de espécies ameaçadas
de extinção e proibidas (tartarugas, aves, mamíferos e peixes).

 Código: Zm046
Nome: Plataforma externa sul-fluminense e paulista
Importância: Muito Alta
Prioridade: Extremamente Alta
Características: Ocorrência de ressurgência, meandros e vórtices. Ocorre afluência da massa
d’água ACAS (Água Costeira do Atlântico Sul). Ocorrência de baleia-de-Bryde (Balaenoptera
brydei e B. edeni). Ocorrência de agregações não-reprodutivas de Caretta caretta, Chelonia
mydas e Dermochelys coriacea. Pesca intensa e diversificada de sardinha e outros peixes
demersais. Existência de estudos científicos prévios; geração de conhecimento a partir das
atividades de E&P; parceria com empresas de exploração e produção de óleo/gás para
realização de estudos e projetos ambientais; pesca de grandes pelágicos associada a
estruturas de produção de óleo/gás; Existência de instituições de pesquisa de notório saber e
conhecimento, acumulado; turismo ordenado; ressurgência como estímulo a pesquisa
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científica. Impactos decorrentes de atividades de E&P e escoamento, e potencial impacto de
acidentes

relacionados;

captura

incidental

de

pequenos

cetáceos

e

quelônios;

sobreexploatação de recursos pesqueiros; pesca predatória; conflitos entre pesca industrial e
de pequena escala; poluição de origem costeira; descarte de água de lastro e estruturas de
produção como uns dos potenciais vetores de espécies invasoras; região costeira altamente
industrializada; ocupação desordenada da zona costeira; potencial de acidentes com usinas
nucleares. Ordenamento pesqueiro (espécies ameaçadas inclui as sobreexplotadas).

 Código: Zm047
Nome: Águas ultra-profundas do Rio de Janeiro.
Importância: Insuficientemente Conhecida
Prioridade: Alta
Características: Áreas oceânicas. Ocorrência de cetáceos e aves relatadas a partir de
observadores de bordo. Estende-se até a ZEE. A insuficiência do conhecimento refere-se
especificamente ao bentos. Existência do projeto Pro-Bordo; Plano de Ação de Albatrozes &
Petréis; estudos ambientais realizados no âmbito do licenciamento ambiental de E&P;
parcerias com empresas de óleo/gás. Captura incidental de quelônios, aves, tubarões e
pequenos cetáceos; risco de acidentes de derrame de óleo. Ordenamento pesqueiro (redução
da pesca associada (by-catch)).
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Janela Ambiental

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

 períodos de restrição para atividade de sísmica,
 uso e alimentação por mamíferos marinhos e tartarugas,
 reprodução de baleias migratórias e desova de tartarugas-marinhas,
 intensidade da atividade pesqueira (principais desembarques) e
 períodos de defeso.
A atividade de pesquisa sísmica nas áreas das Bacias de Santos e Campos está prevista para
ocorrer ao longo de 18 meses. Desta forma, a atividade ultrapassa janelas de sazonalidade,
migração de cetáceos, migração de quelônios e intensidade de atividades pesqueiras, porém
ocorre em região afastada da costa. A menor profundidade é de 1.500 metros e a menor
distância da costa é de aproximadamente 90 km, considerando a área de manobra.
A área em questão é de uso e alimentação de Golfinhos, baleias e tartarugas marinhas no
decorrer do ano inteiro, logo, não há um período que seja mais indicado do que os demais para a
realização da atividade sísmica. Também é considerada prioritária para elasmobrânquios,
plâncton, áreas de captura incidental de quelônios (Caretta caretta, Dermochelys coriácea),
avistagem de tartarugas marinhas e de mamíferos marinhos.
No Quadro II.4-1 é possível observar a relação temporal entre todas variáveis estudadas para a
definição da Janela Ambiental.
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Quadro II.4-1 - Comparação entre as variáveis e o período previsto para as atividades sísmicas.
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

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

A interpretação do Quadro II.4-1 associada à análise dos dados permite concluir que não há uma
janela ambiental adequada considerando que no decorrer do ano inteiro sempre há restrições
relacionadas a grande quantidade de usos da área (em relação à biota). No entanto, vale
mencionar que o fato de a área de aquisição de dados sísmicos está a cerca de 90 km da costa e
a profundidade maior do que 1.500 metros, minimiza as possíveis interferências com as áreas de
maior sensibilidade.
Considerando a atividade de pesquisa sísmica que deve ocorrer em período continuo de 18
meses, pode-se aferir que as possíveis interferências da atividade aos recursos biológicos serão
mitigadas pelas ações de controle e monitoramento propostas.

II.4.4 -

Considerações Finais Acerca da Qualidade Ambiental

A partir das análises pertinentes à essa fase do estudo, foi possível identificar restrições
ambientais da áreas as expondo de forma didática e quantitativa criando uma leitura integrada
das informações levantadas no diagnóstico ambiental e proporcionando um panorama geral sobre
as condições de preservação da região, níveis de pressão antrópica e capacidade de suporte e
resiliência dos recursos bióticos e abióticos.
Considerando os diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico e
observando-os de maneira integrada, os impactos ambientais das atividades sísmicas podem ser
mensurados de acordo com a sensibilidade do ambiente.
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A análise qualitativa dos fatores ambientais indica que as Bacias de Santos e Campos apresentam
sensibilidade ambiental muito alta e que, a área da atividade de pesquisa sísmica, embora esteja
afastada da costa, apresenta sensibilidade ambiental média. Esta análise se dá de forma
conservativa, pela utilização de 04 (quatro) embarcações em período de tempo prolongado. A
sensibilidade ambiental pode ser caracterizada como a propriedade que o ecossistema possui
para reagir quando é afetado por ação antrópica, acarretando alterações do seu estado original.
Ao analisar a atividade petrolífera como um todo, a atividade de pesquisa sísmica é considerada
de muita importância, considerando que a mesma levanta dados com custos e riscos ambientais
relativamente pequenos em uma janela de tempo determinada ao contrário das atividades de
perfuração/produção que podem causar alterações diversas tanto no ambiente quanto na
cadeia trófica.
É importante considerar que mesmo que a atividade de sísmica seja pontual, a mesma não deve
ser observada de forma isolada no contexto das demais atividades petrolíferas existentes na área
de estudo. A sinergia entre as atividades é avaliada a partir do momento que impactos de
atividades diversas podem se somar, se maximizando. Na avaliação de impactos será considerada
a sinergia e cumulatividade não somente entre os impactos gerados por essa atividade, mas entre
impactos de natureza semelhante de outros empreendimentos na mesma área. Do ponto de vista
das atividades sísmicas, foram consideradas as atividades de Sísmica nas Bacias de Santos
e Campos.
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Este capítulo apresenta a Identificação e a Avaliação dos Impactos Ambientais relacionados à
Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth, na região norte da Bacia de Santos e
sul da Bacia de Campos, na área entre as profundidade de 150 m e 3.500 m. Apenas uma
pequena porção da área de manobra está localizada em profundidade de 150m. A área prioritária
está predominantemente em profundidade superior a 1.000m, sendo toda a área prioritária de
aquisição superior a 1.500m.
Para o desenvolvimento do referido capítulo, foram abordados: (i) os procedimentos
metodológicos adotados; (ii) a identificação dos aspectos inerentes ao empreendimento (ações
geradoras dos impactos) e dos fatores/componentes ambientais impactados; (iii) a descrição e
avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento, de acordo com critérios previamente
estabelecidos; e (iv) a síntese conclusiva dos impactos ambientais.
Para a avaliação dos impactos, foi analisada a forma como o empreendimento pode introduzir no
ambiente elementos capazes de afetar, temporária ou permanentemente, as relações físicas,
físico-químicas, biológicas ou socioeconômicas existentes. A análise é baseada nas condições
locais, descritas no item II.3 - Diagnóstico Ambiental e nas características técnicas do
empreendimento, apresentadas no item II.1 – Caracterização da Atividade e do Empreendedor.
No que diz respeito às características técnicas do empreendimento, o presente capítulo baseiase, principalmente, nas informações técnicas disponibilizadas pela WESTERNGECO Serviços de
Sísmica LTDA.
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II.5.1 -

Metodologia

O método adotado para avaliar os impactos ambientais teve como base o Modelo de Avaliação e
Gestão de Impactos Ambientais (MAGIA), desenvolvido na década de 1980, e incorpora conceitos
abordados em SÁNCHEZ (2008), além de seguir as indicações da Resolução CONAMA nº 001/1986.
A homogeneização dos critérios para os diversos temas estudados foi obtida a partir de discussões
interdisciplinares, buscando-se um entendimento conceitual dos mesmos, de modo que sua
aplicação fosse coerente para os impactos e áreas de conhecimento de natureza diferentes.
Originalmente, o modelo adotado norteou os estudos de impacto ambiental de grandes
hidrelétricas, tendo sido utilizado em empreendimentos nas Regiões Norte e Centro-Oeste do
país. Posteriormente, o mesmo passou a ser adotado em diversos estudos ambientais de natureza
diversa, tais como empreendimentos lineares. Já no final da década de 1990, a metodologia foi
simplificada e, desde então, o modelo foi aperfeiçoado de forma a utilizar a matriz de avaliação
para hierarquização dos impactos identificados (SÁNCHEZ, 2008).
Em uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), os impactos identificados assumem significado
quando associados às intervenções inerentes ao empreendimento em questão, em suas diferentes
fases (planejamento, construção e operação). A importância dos mesmos, também, deve ser
ponderada

levando

em

consideração

a

sensibilidade

dos

diferentes

fatores

ambientais implicados.
Dessa forma, a AIA busca inter-relacionar as ações geradoras decorrentes do empreendimento às
características socioambientais da região de inserção do mesmo, consolidadas no diagnóstico
ambiental. Ao classificar os impactos de forma hierarquizada, a AIA permite que os impactos
sejam diferenciados quanto à sua relevância, considerando as implicações do empreendimento
sobre os fatores ambientais afetados e seus respectivos graus de sensibilidade e resiliência.
Para a otimização dos procedimentos de análise do presente capítulo, os impactos estão
divididos em duas partes: a primeira referente aos impactos que incidem sobre os meios físico e
biótico e a segunda parte referente aos impactos que incidem sobre o meio socioeconômico. Esta
divisão é fundamentada nas diferenças e semelhanças entre as características inerentes de cada
meio, e nas formas com que a atividade interage com cada um destes meios.
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Nesse sentido, a AIA tem como função, também, fomentar a discussão estratégica sobre o
controle dos impactos para que seja tomada a decisão sobre a viabilidade ambiental ou não do
empreendimento. Visando avaliar e planejar ações de gerenciamento de impactos ambientais
adota-se um modelo de análise, no qual são utilizados critérios de valoração dos impactos
identificados. Nesse contexto, fez-se necessária a segregação entre os impactos ambientais que
decorrem de uma atividade regular de Pesquisa Sísmica Marítima regular, tratados como
Impactos Ambientais Operacionais e impactos que têm a possibilidade de acontecer em um
cenário acidental, tratados como Impactos Ambientais Potenciais.

II.5.2 -

Conceitos

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

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

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

 Processos Ambientais: são os processos naturais (modificados ou não por ação antrópica) e
sociais que ocorrem na área de estudo. Compreendem processos geológicos, geoquímicos,
hidrológicos, hidroquímicos, atmosféricos, ecológicos, socioeconômicos, etc.
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 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais: É o processo multidisciplinar de
identificação e previsão das consequências (impactos) de cada aspecto ambiental do
empreendimento, as quais são sistematizadas, detalhadas e apresentadas no respectivo
capítulo dos estudos ambientais elaborados no âmbito do processo administrativo de
licenciamento ambiental. Complementarmente, pode ser considerada a definição elaborada
por SÁNCHEZ (2008):
“O processo de avaliação de impacto ambiental é um conjunto de procedimentos
concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade
ambiental de projetos, planos e programas, e fundamentar uma decisão a respeito.”

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

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

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

 Propriedades Indutoras: referem-se à capacidade de um impacto de induzir a ocorrência de
outros impactos, sendo que estes somente ocorrem devido a ocorrência do primeiro.

 Diversidade Biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas.

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

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

II.5.3 -

Atributos e Critérios

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

tanto

da

ação

geradora

do

empreendimento

em

foco,

quanto

dos

fatores/componentes socioambientais da região.
Os atributos utilizados para caracterizar os impactos ambientais, identificados no contexto do
projeto em questão, encontram-se descritos no Quadro II.5-1, sendo os mesmos adaptados a
realidade da atividade a partir da Nota Técnica nº 10/2012 - CGPEG/DILIC/IBAMA.
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Quadro II.5-1 - Atributos de classificação dos impactos ambientais.
Atributos

Descrição

Classe

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

Natureza

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

Forma de
Incidência

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

Tempo de
Incidência

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

Abrangência
Espacial

Local: Meios Físico e Biótico - quando os efeitos são restritos à área de realização da atividade
sísmica, ou seja, dentro do polígono da área de manobra das embarcações de pesquisa sísmica e da
área de pesquisa sísmica e dentro.
Meio Socioeconômico - quando os efeitos são restritos pontualmente a uma ou duas comunidades.
Regional: Meios Físico e Biótico - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão ultrapassam a
área de abrangência local, mas restringem-se à área de segurança adicional, no caso da presente
atividade restrito a 3 milhas náuticas além da área de manobra das embarcações (5,556 km).
Meio Socioeconômico - quando os efeitos são restritos a um conjunto de comunidades, com reflexos
ao município nos as localidades se inserem.
Suprarregional: Meios Físico, Biótico e Socioeconômico - quando os efeitos sobre o fator ambiental
em questão ultrapassam a área de abrangência regional e apresentam um caráter nacional,
continental ou global

Duração

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

Permanência

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

Reversibilidade

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

Cumulatividade

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

Frequência

Pontual: quando ocorre apenas uma única vez durante a etapa.
Contínuo: quando ocorre de maneira contínua durante a etapa em questão.
Cíclico: quando ocorre com intervalos regulares durante a etapa em questão;
Intermitente: quando ocorre com intervalos irregulares ou imprevisíveis durante a etapa em questão.
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O valor de cada atributo é conferido com base na percepção e experiência dos profissionais de
equipe multidisciplinar. Os valores dos atributos adotados variam entre 5, 10 e 15.
A Magnitude é expressa pela soma das classificações de forma de incidência, abrangência
espacial, prazo de manifestação, duração, reversibilidade e cumulatividade (Quadro II.5-2),
positiva ou negativamente, de acordo com a natureza (Quadro II.5-3). Já o Quadro II.5-4
apresenta a valoração para composição da magnitude, considerando os impactos operacionais e
potenciais, visto que o atributo de frequência não é aplicável para impactos potenciais.
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Quadro II.5-2 - Atributos e Valores que compõem a Magnitude.
Forma de
Incidência

Tempo de
Incidência

5

Indireta

Posterior

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Não cumulativo

Pontual

10

-

-

Regional

Média

-

-

Cumulativo / Induzido

Cíclico / Intermitente

15

Direta

Imediato

Suprarregional

Longa

Permanente

Irreversível

Indutor/Sinérgico

Contínuo

Valor

Abrangência
Espacial

Duração

Permanência

Reversibilidade

Cumulatividade

Frequência

Quadro II.5-3 - Valoração para
Composição da Natureza.
Valor

Natureza (n)

-1

Negativa

1

Positiva

Quadro II.5-4 - Valoração para Composição da Magnitude.
Classes de
Magnitude

Valor dos impactos
Operacionais

Valor dos impactos
Potenciais

Baixa

Abaixo de 70

Abaixo de 60

Média

Entre 70 e 79

Entre 60 e 69

Alta

Acima ou igual a 80

Acima ou igual a 70
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Sensibilidade: Conforme mencionado anteriormente, a sensibilidade do impacto é uma medida
de suscetibilidade de um fator ambiental a impactos, de modo geral, e da importância deste
fator no contexto ecossistêmico – socioeconômico. Portanto, observa-se que a sensibilidade é
intrínseca ao fator ambiental. Ou seja, não é relativa a um impacto que incide sobre o fator
ambiental. A sensibilidade deve ser avaliada qualitativamente, considerando as propriedade e
características do fator ambiental relacionadas à sua resiliência e à sua relevância: no
ecossistema e/ou bioma do qual é parte; nos processos ambientais; socioeconômica, para a
conservação da biodiversidade; e científica. Este atributo é classificado como Baixa, Média
ou Alta.
Importância: Representa a síntese de todos os atributos utilizados. É resultado do cruzamento
entre Magnitude e Sensibilidade. A Importância do impacto varia de Pequena a Grande e avalia a
ação do impacto diante do fator ou componente socioambiental identificado, conforme no
Quadro II.5-5.
Quadro II.5-5 – Matriz de Importância dos Impactos.
Sensibilidade
Ambiental

Magnitude
Baixa

Média

Alta

Baixa

PEQUENA

MÉDIA

MÉDIA

Média

MÉDIA

MÉDIA

GRANDE

Alta

MÉDIA

GRANDE

GRANDE

Com exceção da Magnitude e da Importância, as quais refletem classes nominais para os valores,
a classe de cada atributo é definida com base na percepção e experiência dos profissionais de
equipe multidisciplinar. Quando, nesta avaliação, um impacto apresentava mais de uma classe
para algum dos atributos, a escolha considera a classe mais severa desse atributo, visando o
atendimento ao princípio de prevenção. Ao longo da análise, quando pertinente, é apresentada a
descrição das classes aplicáveis a cada impacto.
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II.5.4 -

Identificação dos Impactos Ambientais

Os impactos ambientais foram identificados e avaliados considerando sua relação direta com as
medidas de gestão ambiental aplicáveis. Para tanto, os impactos foram identificados a partir da
análise do fator/componente ambiental, sendo priorizada a mesma linguagem adotada no
diagnóstico ambiental.
A lista de impactos foi consolidada a partir da metodologia ad hoc, com discussões
multidisciplinares. O Quadro II.5-6 apresenta a identificação dos impactos ambientais
operacionais, a partir do cruzamento entre as ações geradoras e dos fatores ou componentes
ambientais afetados. Já o Quadro II.5-8 apresenta a identificação dos impactos ambientais
potenciais, ou seja, aqueles que podem acontecer mediante um cenário acidental.
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Quadro II.5-6 – Matriz de Identificação dos Impactos Ambientais Operacionais.

10

Conhecimento Técnico e
Científico

5, 6, 7, 8, 9

Cadeia Produtiva Local
(Atividade Turística)

4

Cadeia Produtiva Local
(Atividade de Pesca)

3

Cadeia Produtiva Local
(Navegações Comerciais)

1, 2

Água

Quelôneos

B

Mamíferos Marinhos

Emissão sonora da fonte sísmica

Plâncton

A

Fatores Ambientais

Cefalópodes

Ações Geradoras

MEIO SOCIOECONÔMICO

Ictiofauna

MEIOS FÍSICO E BIOLÓGICO

16

Reboque dos cabos sismográficos

8, 11

12

14

15, 17

18

C

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

8, 11

12

14

15, 17

18

D

Geração de resíduos e efluentes

E

Atividade de apoio e suprimento (navio de suprimentos)

15, 17

18

F

Aquisição de dados geofísicos

13
11

12

19
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Quadro II.5-7 – Lista de Impactos Ambientais Operacionais
IMPACTOS AMBIENTAIS OPERACIONAIS
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

Afugentamento e alteração de áreas preferencias de uso da ictiofauna

2

Danos físicos e biológicos aos peixes

3

Interferências físicas e fisiológicas nos cefalópodes

4

Mortalidade de organismos planctônicos

5

Interferência na comunicação dos mamíferos marinhos

6

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

7

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

8

Afugentamento e alteração de áreas preferencias dos mamíferos marinhos

9

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

10

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

11

Colisão de navio e equipamentos com mamíferos marinhos

12

Colisão de navio e equipamentos com quelônios

13

Alteração da qualidade da água
MEIO SOCIOECONÔMICO

14

Interferência no trânsito de embarcações

15

Interferência no trânsito de embarcações pesqueiras

16

Interferência nas atividades pesqueiras industriais em função do afugentamento do pescado

17

Abalroamento de petrechos de pesca

18

Interferência com atividade turística em função das restrições de navegação

19

Aumento do conhecimento da estrutura geológica

Quadro II.5-8 - Identificação dos Impactos Ambientais Potenciais.
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

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

2

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

3

Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por acidente com derramamento de hidrocarboneto
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II.5.5 -

Avaliação dos Impactos Ambientais

II.5.5.1 -

Impactos Operacionais

II.5.5.1.1 -

Meios Físico e Biótico

A seguir são descritos e avaliados os impactos operacionais aos meios físico e biótico,
considerando a atividade sísmica em tela.
Impacto 1 - Afugentamento e alteração de áreas preferencias de uso da ictiofauna
Em função do crescente uso dos oceanos para atividades comerciais, existe uma preocupação
com o aumento da poluição acústica, a qual pode ter efeitos prejudiciais na vida aquática
(SLABBEKOORN et al., 2010 e PENG et al., 2015). Neste sentido, o acionamento das fontes
sísmicas, como canhões de ar comprimido (air guns), por exemplo, contribuem para o aumento
do ruído antrópico nos oceanos (HILDEBRAND, 2009 e FEWTRELL & McCAULEY, 2012).
A circulação dos navios sísmicos e dos barcos de apoio é uma fonte de geração de ruído, através
de seus motores de propulsão, que têm potencial de causar algum tipo de perturbação na fauna
marinha. Entretanto, esses são considerados insignificantes frente ao ruído gerado pelo uso dos
canhões de ar comprimido (air guns) na atividade sísmica (FEWTRELL & McCAULEY, 2012 e PENG
et al., 2015).
No decorrer do processo de emissão sonora da fonte sísmica há disparos de ar comprimido em
intervalos regulares, formando, como consequência, uma bolha de ar em volta da fonte de
energia sísmica. Quando essa bolha de ar se rompe, ela gera uma série de ondas sonoras que
viajam até o fundo do mar, penetrando no subsolo marinho até atingir rochas marinhas em
profundidade. Essas ondas sonoras são responsáveis pelo aumento no nível de ruído sonoro no
ambiente marinho, provocando reações diversas das espécies de peixes locais.
Estudos demonstraram que, quando suficientemente alto, o impacto sonoro dos canhões de ar
pode atordoar peixes por até meia hora (TURNPENNY & NEDWELL, 1994 apud THOMSEN, 2002;
FEWTRELL & McCAULEY, 2012 e PENG et al., 2015), deixando-os sujeitos à predação. Tais
resultados foram obtidos em disparos cujos níveis sonoros foram maiores que 180 dB rel 1 μPa.
Como pode ser observado nos resultados das modelagens sísmicas, apresentados na Figura II.5-1
e na Figura II.5-2, tais condições são alcançadas somente a uma distância de pouco mais que 50
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m dos canhões. Verifica-se que o sinal sonoro decai cerca de 75 dB na distância de 200 m para
frente, para trás e para lateral do centro do arranjo. Na direção vertical, para baixo do arranjo,
o sinal decai cerca de 65 dB alcançando a amplitude pico-a-pico de 170dB re 1 μPa na
profundidade de 200 metros. A Modelagem Acústica Ambiental para a presente atividade está
apresentada no item II.8.11.

Figura II.5-1 - Perfil longitudinal (“inline”) na amplitude pico-a-pico do arranjo de canhão
4130T_80_2500_80 a uma profundidade de 200 metros (escala de cores de 0 bar-metros a 6 barmetros equivale a 160dB re 1 μPa a 1 m (0,001 bar-meters) a 235dB re 1 μPa a 1 m) (CAMPBELL, 2010)
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Figura II.5-2 - Perfil vertical transversal (“crossline”) na amplitude pico-a-pico do arranjo de canhão
4130T_80_2500_80 a uma profundidade de 200 metros (escala de cores de 0 bar-metros a 6 bar-metros
equivale a 160dB re 1 μPa a 1 m (0,001 bar-meters) a 235dB re 1 μPa a 1 m) (CAMPBELL, 2010)

Estudos sobre os impactos das atividades de pesquisa sísmica sobre a ictiofauna indicaram uma
significativa variação da capacidade de percepção e resposta aos estímulos entre as diferentes
espécies. Resultados obtidos através de estudos com peixes pelágicos, demonstraram que um
número significativo de espécies pelágicas apresentava resposta em torno de 20 dB acima do
limiar de detecção do ruído ambiental, ou seja, o equivalente a 90 dB re 1 μPa rms em média
(ENGÅS et al., 1996).
Trabalhos indicam que os pulsos sonoros podem gerar variações na distribuição horizontal (ENGÅS
et al., 1996) e vertical (SLOTTE et al. 2004) de peixes. Foram registradas alterações na captura
por unidade de esforço, em áreas com estreita proximidade com levantamentos sísmicos (DALEN
& RAKNES, 1985; SKALSKI et al., 1992; LØKKEBORG & SOLDAL, 1993; ENGÅS et al., 1996;
McCAULEY et al., 2000; LØKKEBORG et al., 2012; STREEVER et al. 2016).
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ENGÅS et al. (1996), através de estudos de captura de peixes antes, durante e após a realização
de uma pesquisa sísmica, observou quedas nas capturas na área da atividade, logo após seu inicio
e que perduraram até após o encerramento da atividade. Foi constatada uma redução de 50 a 70
% nas capturas de hadoque, enquanto para o bacalhau, esta redução foi de 55 a 80%.
Já LØKKEBORG & SOLDAL (1993) observaram que os efeitos dos pulsos sonoros parecem estar
limitados a um raio de poucas milhas das fontes sonoras. No mesmo estudo, pôde ser observado
um aumento na captura de bacalhau, considerando determinados métodos de coleta. Este dado
pode ser explicado pelas diferenças nas respostas aos efeitos sonoros, dependendo da
espécie estudada.
Também foram observados resultados de incremento na captura (LØKKEBORG et al., 2012).
Neste estudo, as capturas por redes de hadoque aumentaram 86% e, considerando o alabote da
Gronelândia em 132%, enquanto que através da pesca com linhas, foram observadas reduções de
25% e 16% para a arinca e alabote, respectivamente. O aumento das capturas por redes foi
explicado por uma mudança no padrão de natação, a qual levou a um aumento nos encontros
com redes de emalhar. Houve também uma redução geral nas taxas de captura de
outras espécies.
O nível de perturbação foi menor do que para o experimento de ENGÅS et al. (1996) e os autores
concluíram que "uma exposição sonora menos intensa em comparação com estudos anteriores e
uma forte preferência de habitat em algumas espécies pode explicar esse achado” (LØKKEBORG
et al., 2012). PEARSONS et al. (1992) e SKALSKI et al. (1992) sugerem que os efeitos sonoros
podem ser agravados com a utilização de maiores quantidades de air guns utilizados por
longos períodos.
Segundo STREEVER et al. (2016), registrou mudanças, as quais incluíram o aumento e a
diminuição das taxas de captura, possivelmente pelo deslocamento de peixes em resposta aos
sons do air gun, em toda a área estudada. O autor associou o deslocamento das oito espécies
investigadas à mudanças no movimento de partículas associadas a sons do air gun.
O trabalho de ENGÅS et al., (1996) demonstrou ainda que a redução nas capturas foi maior
quando considerados os grandes peixes pelágicos, quando comparados aos pequenos pelágicos e
demersais, indicando que em função da alta capacidade de deslocamento do primeiro grupo,
tende a se afastar das fontes de ruídos.

Coordenador:
434/647

II.5 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

FEWTRELL & McCAULEY (2012) realizaram observações comportamentais de peixes e lulas,
antes, durante e após a exposição ao ruído de air gun. Os resultados indicaram que, à medida
que os níveis de ruído do air gun aumentavam, os peixes responderam movendo-se para o fundo
da coluna d’água, nadando mais rapidamente e de forma mais coesa.
Vários autores mencionam a hipótese de que peixes pelágicos e peixes recifais reagiriam ao
distúrbio sonoro de maneira distinta (LØKKEBORG & SOLDAL, 1993; McCAULEY et al., 2000;
WARDLE et al., 2001; THOMSEN, 2002; McCAULEY et al., 2017). Peixes pelágicos podem
responder mais livremente (reação de fuga), se deslocando para áreas afastadas do estímulo
sonoro enquanto que, peixes recifais, por possuírem hábitos mais residentes, evitam reagir
direccionalmente ao estímulo, permanecendo no seu ambiente de origem.
Através de estudos experimentais de observação de comportamento de peixes recifais, FANTA et.
al. (2010) identificaram alterações comportamentais momentâneas e pontuais quando os disparos
foram muito próximos da área experimental, entre 138 a 190 m de distância da fonte, a uma
amplitude sonora entre 170 e 210 dB re 1 µPa rms. Em distâncias superiores a 190 m da fonte, a
uma amplitude sonora abaixo de 170 dB re 1 µPa rms, não foi possível detectar alteração
comportamental nos peixes. O ruído ambiental medido na área experimental foi na ordem de 95
dB re 1 µPa rms. O nível em que os peixes responderam ao estímulo sonoro (limiar de reação) foi
em torno de 75 dB re 1 µPa rms acima do ruído ambiental.
PAXTON et al. (2017), durante a pesquisa sísmica em ambiente recifal na plataforma continental
interna da Carolina do Norte, EUA, observou ruídos superiores a 170 dB re 1μ Pa em dois recifes
temperados, a 0,7 e 6,5 km da rota de um navio de pesquisa sísmica. Além disso, vídeos
registraram abundância e comportamento de peixes em um terceiro recife, próximo 7,9 km da
linha sísmica. O autor observou que a abundância de peixes de recife diminuiu em 78% durante o
período noturno.
Em um curto alcance, a energia das fontes sonoras pode causar perda auditiva ou lesão física
(POPPER & HASTINGS, 2009 e FEWTRELL & McCAULEY, 2012), no entanto, foi indicado que peixes
em movimento livre podem sair da área do impacto (McCAULEY et al., 2003).
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Considerando a mobilidade da maioria dos peixes com ocorrência registrada para região e, mais
especificamente a composição associada ao polígono onde será realizada a pesquisa sísmica é
mais provável que se afastem da fonte de ruídos, reduzindo sua exposição antes que impactos
letais possam ocorrer. Pode-se esperar principalmente um comportamento de alarme com
aumento na velocidade de natação em um nível sonoro recebido entre de 156-168 dB re 1 µPa
rms. Experimentos conduzidos por ANDRIGUETTO-FILHO et al. (2005), no litoral da Bahia,
comparando áreas submetidas a disparos de air guns para estudos de atividades sísmicas e áreas
de controle, foram incapazes de identificar diferença significativa nos resultados das
amostragens de biodiversidade e biomassa de peixes e camarões. Tais resultados evidenciam,
ainda que com limitações experimentais o rápido retorno da ictiofauna ao ambiente que
regularmente utiliza.
Classificação
Face ao exposto, entende-se que este é um impacto negativo, que incide diretamente sobre
populações e comunidades de peixes e de tempo de incidência imediato. Considerando a
dispersão e a curva de decaimento sonoro, este impacto é considerado local e é de imediata
duração. Ele é considerado ainda como temporário e reversível uma vez que cessada a emissão
dos disparos os peixes não estarão mais submetidos a esta forma de estresse que deve gerar
afugentamento e fuga temporária. O impacto é considerado ainda como indutor do Impacto de
Interferência com atividade pesqueira em função do afugentamento de pescado.
De acordo com a metodologia adotada para o presente estudo, a magnitude do impacto é
considerada média.
A sensibilidade do fator ambiental é média, visto que os peixes pelágicos apresentam alta
capacidade de deslocamento e com isso maior capacidade de se recuperar de impactos.
Desta forma, o impacto é considerado de média importância.
Considerando a metodologia anteriormente apresentada, a classificação do impacto pode ser
observada no Quadro II.5-9.
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Quadro II.5-9 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto 1
Avaliação do Impacto 1
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Média

Sensibilidade

Média

Importância

Média

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

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Média

Importância

Grande

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

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start); Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM.

Coordenador:
444/647

II.5 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

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

perante

o

impacto

gerado.

Já

para

o

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

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

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

ações

de

conservação

no

caso

de

populações

sensíveis

em

suas

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

entanto,

a

realização

de

levantamento

de

dados

sísmicos

por

pulsos

sonoros

simultaneamente, podem afetar os resultados de ambas as atividades. Desta forma, as boas
práticas recomendadas na indústria, indicam uma distância mínima de 40 km entre as atividades
que por ventura sejam realizadas simultaneamente.
Desta forma, a sinergia das duas atividades está ligada diretamente as distâncias em que os
navios irão operar. Assim, as atividades deverão ser realizadas em áreas distintas para evitar a
interferência nos resultados.
Apesar de existir uma discussão a respeito das distâncias e dos efeitos na comunicação dos
mamíferos marinhos, como serão utilizadas quatro fontes de emissões sonoras, com disparos não
simultâneos, disparando uma de cada vez, com intervalo 12 segundos, é esperado que estas
fontes causem menor impacto do que uma única fonte que dispara a cada 10 segundos, a qual é
comumente utilizada. Além do exposto, a tecnologia a ser utilizada (eSource) A tecnologia de
fonte sísmica controlada por largura de banda eSource preserva a energia de baixa frequência,

Coordenador:

.

II 5 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

451/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

necessária para a exploração sísmica, e suprime a energia de alta frequência, a qual não é
necessária para o processamento, imageamento ou interpretação dos dados adquiridos. Isso
permite uma aquisição de dados sísmicos com mesma qualidade da tecnologia convencional,
porém, com menor emissão de altas frequências, reduzindo assim o impacto sobre os cetáceos e
outros mamíferos marinhos mais sensíveis à energia sísmica em altas frequências. A descrição da
tecnologia eSource a ser utilizada está melhor detalhada no capítulo II.1 – Caracterização da
Atividade e do Empreendedor.
Apesar de ser esperado que a tecnologia a ser utilizada (eSource) cause menor impacto aos
mamíferos marinhos, principalmente aos sensíveis às altas frequências, de forma conservativa, a
avaliação do impacto aqui apresentada foi conduzida considerando que a aquisição sísmica
utilizada fosse uma do tipo convencional.
Classificação
O impacto relacionado à comunicação dos cetáceos é classificado como negativo, direto,
imediato e supraregional, visto que as atividades de comunicação podem ser afetadas a longas
distâncias da fonte geradora. A duração do impacto é imediata, é reversível, temporário,
sinérgico e contínuo.
A magnitude do impacto é alta e, considerando a alta sensibilidade de espécies ameaçadas e
migratórias, é de grande importância. A classificação deste impacto é apresentada no Quadro
II.5-13.
Quadro II.5-13 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 5
Avaliação do Impacto 5
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Sinérgico

Frequência

Contínuo

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

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

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Longo

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

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

de

embarcações

e

outras

atividades

petrolíferas.

Cabe

ressaltar

que

esses

comportamentos também podem estar associados a estímulos externos naturais, doenças e/ou
interações inter e intraespecíficas (RICHARDSON, et al., 1995).
De acordo com este autor, no caso das baleias-francas-do-Norte (Eubalaena borealis), mudanças
comportamentais (menor tempo à superfície, maior número de inalações por unidade de tempo e
mudança de direção) surgem quando estas se aproximam de áreas de pesquisas sísmicas, até a
distância em que a intensidade do sinal é de 155 dB re 1 µPa rms, o que significaria uma
distância horizontal de aproximadamente 500 m na superfície do mar. A espécie não ocorre na
costa brasileira, mas esses dados podem demonstrar que a tolerância dos misticetos a altas
amplitudes é grande. Tal fato reforça a importância do procedimento de desligamento das fontes
sísmicas em caso de avistamento dentro da área de exclusão (1.000 m).
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FRANKEL & CLARK (2000) observaram, que em uma área de procriação de jubartes no Havaí, a
presença de um ATOC (Acoustic Thermometry of Ocean Climate), com emissões sonoras de 75 Hz
e amplitude de 195 dB re 1 µPa, alterou significativamente o tempo de mergulho dos organismos.
DUNLOP, et al. (2015), em uma série de experimentos envolvendo um arranjo sísmico, testaram
a resposta comportamental de grupos migradores de baleias jubarte (Megaptera novaeangliae) a
um air gun de 20 polegadas cúbicas. Os experimentos foram realizados durante a migração para
o sul de baleias jubarte ao longo da costa leste da Austrália. Foram monitorados grupos de
baleias, a partir de estações terrestres e/ou pequenas embarcações, com observações antes,
durante e após a exposição dos animais à fonte sonora. No total, foram realizados 18 ensaios com
fonte de 199 dB re 1 μPa2.s (Nível de Exposição Sonora - SEL) a 1 m. Os SEL recebidos pelas
baleias variavam de 105 a 156 dB re 1 μPa2.s (valor modal 128 dB re μPa2.s) (n = 32). Outros
grupos controle foram seguidos quando não havia atividade sísmica na área (n = 25). Segundo os
autores, os resultados sugeriram que os grupos de baleias jubarte responderam diminuindo o
tempo de mergulho e a velocidade do movimento para o sul (migração), embora a magnitude da
resposta não estivesse relacionada à proximidade do air gun, ao nível de ruído recebido, à rota
da embarcação sísmica ou o tempo de exposição. Não houve evidência de orientação dos grupos
em direção ou afastamento do air gun na fase durante à exposição. Curiosamente, esta resposta
comportamental também foi encontrada nos grupos de controle.
RAMOS et al. (2010) compilaram os dados de implementação do PMBM para as atividades sísmicas
realizadas pela PGS entre outubro de 2001 e janeiro de 2007. Foram realizadas um total de 1004
observações de cetáceos. Comportamentos relacionados a emissões sonoras externas, não
naturais, estiveram presentes com maior assiduidade quando a fonte estava ligada, destacandose fuga/evitação, aumento no comportamento aéreo, alteração no tempo de inalação e borrifo e
alteração no tempo de mergulho. Destes o comportamento de fuga/evitação foi o mais
frequente, enquanto a alteração no tempo de mergulho foi o segundo comportamento
mais frequente.
Os resultados indicam que os organismos parecem evitar a embarcação sísmica, especialmente
quando as fontes encontram-se ligadas. Esta hipótese é corroborada através da baixa taxa de
observação de cetáceos próximos a área de segurança da atividade com as fontes ligadas (RAMOS
et al., 2010).
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Classificação
Este é um impacto negativo, direto e de incidência imediata sobre cetáceos. Em função dos
dados de observação, pode-se considerar o impacto como local. É ainda de duração imediata,
temporário, reversível e não cumulativo.
A Magnitude do impacto é baixa e considerando a alta sensibilidade do fator ambiental, é de
media importância.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.5-15.
Quadro II.5-15 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 7.
Avaliação do Impacto 7
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Alta

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte de energia sísmica sempre que forem observados mamíferos marinhos a
distâncias menores que 1.000 m da fonte de energia sísmica (Área de Exclusão). Além disso, a
fonte sonora não poderá ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a
implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra; Projeto de
Monitoramento Acústico Passivo – PMAP; Projeto de Monitoramento de Praias – PMP; Projeto de
Telemetria de Cetáceos - PTC.
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As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 8 - Afugentamento e alteração de áreas preferencias dos mamíferos marinhos
Como comentado anteriormente, a reação natural e prioritária dos mamíferos marinhos aos
ruídos será de afastamento de sua fonte. Os cetáceos podem apresentar uma resposta ao ruído
sonoro, como desvio em direção à costa (shoreward) ou afastado dela (seaward), evitando a
fonte de perturbação sonora, em função da sensibilidade auditiva desses animais (RICHARDSON
et al., 1995; RICHARDSON & WÜRSIG, 1997). A evitação das fontes de ruído, consequentemente,
gera o afastamento das áreas preferenciais de uso, ainda que temporariamente.
Segundo compilação apresentada por McCAULEY et al. (2000), baleias verdadeiras apresentam
um comportamento de evitar a fonte sísmica em um nível sonoro recebido de 157-165 dB re 1
µPa rms.
Os cetáceos, observados durante monitoramentos realizados em paralelo às atividades de
pesquisa sísmica da PGS, apresentaram um padrão similar ao reportado na literatura de
afastamento da fonte sonora, evitando a aproximação de embarcação sísmica quando os air guns
estão em funcionamento, indicando que os cetáceos podem evitar ou manterem-se afastados da
fonte sonora.
Já MILLER et al.(2009) obsevaram a exposição acústica e o comportamento de oito cachalotes
durante um período de 5 a 2h de exposição ao som de um arranjo de air guns. Nenhuma das oito
cachalotes alterou seu estado comportamental (7 de forrageamento, 1 de descanso) após o início
dos disparos, os quais foram efetuados à distâncias de 7 a 13 km. A cachalote que estava mais
próxima descansou durante a exposição, mas iniciou um mergulho de forrageamento logo após as
os tiros dos air guns cessarem, possivelmente, segundo o autor, indicando um atraso no
forrageamento durante a exposição. Utilizando rastreamento visual, os autores descobriram que
sua direção de movimento era aleatória com relação aos air guns, mas correlacionada com a
direção de movimento imediatamente antes do início da exposição, indicando que durante o
teste, os animais não conseguiram promover a evasão horizontal. As oscilações no campo geradas
pelos movimentos de natação durante os mergulhos de forragem foram em média 6% mais baixas
durante a exposição do que durante o período imediatamente após a exposição, com todas as 7
baleias forrageiras exibindo menos botes às presas (p = 0,014). A taxa de presas, foram 19%
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menores durante a exposição, mas dada a variação natural na taxa e o pequeno número de
baleias, este efeito não foi estatisticamente significativo (P = 0,141). Segundo os autores,
embora estudos adicionais sejam fortemente recomendados, esses resultados iniciais indicam
que os cachalotes no habitat do Golfo do México, altamente exposto, não exibem reações de
evitação aos arranjos de air guns, mas sugerem que eles são afetados em intervalos muito além
daqueles atualmente regulados devido a efeitos mais sutis em seu comportamento
de forrageamento.
CASTELLOTE et al. (2012) em seu estudo de mudanças comportamentais de baleias-fin em
resposta a dois tipos diferentes de ruído antropogênico: o ruído do transporte marítimo e air
guns, verificaram que durante as primeiras 72 h da pesquisa, as baleias se afastaram da fonte
sonora e da área de detecção, e esse deslocamento persistiu por um período além do 10 dias de
duração da atividade sísmica.
Conforme modelagem de decaimento da energia sonora da atividade, o sinal sonoro decai cerca
de 64 dB na distância de 500 m para frente, para trás e para lateral do centro do arranjo,
alcançando a amplitude pico-a-pico de 160 dB re 1 µPa. Na direção vertical, para baixo do
arranjo, o sinal decai cerca de 61,5 dB, alcançando a amplitude pico-a-pico de 162,5 dB re 1 µPa
na profundidade de 500 m. A maior energia (224-200dB re 1 µPa) está concentrada na distância
de 50 m para baixo e 25 m para qualquer lado do centro do arranjo. Na distância horizontal de
500 m na superfície do mar, que corresponde a zona de segurança para cetáceos, a amplitude
pico-a-pico decai 64 dB, o que corresponde a 160 dB dB re 1 µPa, ou seja, dentro do raio de 500
m da fonte sonora, os níveis de emissão estão abaixo do valor considerado como crítico (180 dB).
Como indicado no capítulo II.3.2 - Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico, na área de estudo da
presente atividade, registram-se diferentes espécies de cetáceos. Dentre estas espécies, seis
espécies são consideradas ameaçadas de extinção. A baleia-azul (Balaenoptera musculus) e a
toninha (Pontoporia blainvillei) possuem o status de espécie “Criticamente em Perigo”, a baleiafin (Balaenoptera physalus) e a baleia-sei (Balaenoptera borealis) possuem o status de espécie
“Em Perigo”, a cachalote (Physeter macrocephalus) e o boto-cinza (Sotalia guianensis) possuem
o status de espécie “Vulnerável”. A presença de espécies ameaçadas de extinção indica a grande
sensibilidade do ambiental (SICILIANO et al., 2006; ENGEL et al., 2006; ZERBINI et al., 1999; LODI
& BOROBIA, 2013).
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Conforme observado nos trabalhos de RAMOS et al.(2010a e b), citados anteriormente, padrões
de alteração no comportamento de cetáceos, relativos à embarcação sísmica, foram detectados.
De um total de 1.004 avistagens, apenas 65 grupos se aproximaram da área de segurança da
atividade, durante o funcionamento das fontes sonoras.
A área da atividade em tela não se sobrepõe a áreas de concentração conhecidas para espécies
de cetáceos, como a baleia-jubarte, por exemplo. O cachalote é uma espécie frequentemente
observada em áreas de prospecção sísmicas, localizadas em águas profundas e pode ocorrer
ocasionalmente ao longo da região atividade de pesquisa sísmica nas Bacias de Santos e Campos.
A presença de diferentes espécies de cetáceos, considerando os misticetos e odontocetos, nos
registros de avistagens a partir das embarcações sísmicas e de apoio, indica que, apesar dos
comportamentos de evitação, são grupos que não abandonam a área de ocorrência em função da
atividade sísmica.
Classificação
Sendo assim, o impacto pode ser considerado negativo, direto e de incidência imediata.
Considerando os modelos de decaimento sonoro pode ser considerado local e de duração
imediata. Além disso, é temporário, reversível e indutor com demais impactos relacionados
aos cetáceos.
A magnitude do impacto é média e, visto que a sensibilidade do fator é alta, pode ser
considerado como de grande importância.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.5-16.
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Quadro II.5-16 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 8.
Avaliação do Impacto 8
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata/Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte de energia sísmica sempre que forem observados mamíferos marinhos a
distâncias menores que 1.000 m da fonte de energia sísmica (Área de Exclusão). Além disso, a
fonte sonora não poderá ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a
implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra; Projeto de
Monitoramento Acústico Passivo – PMAP; Projeto de Monitoramento de Praias – PMP; Projeto de
Telemetria de Cetáceos - PTC.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 9 - Interferência sobre as rotas migratórias de cetáceos em função de formação de
barreira acústica
A sísmica pode ter efeito direto sobre os organismos, desorientando-os ou fazendo com que se
afastem de uma área preferencial. Ainda que não existam dados consistentes que corroborem,
especula-se que a operação de pesquisa sísmica possa impedir a passagem dos estoques
migratórios, o que pode influenciar no recrutamento de certas espécies.
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MADUREIRA & HABIAGA (dados não publicados) consideram que as atividades de prospecção
normalmente são executadas em sentido ortogonal à costa na presença de um determinado
navio, prospectando por um período de tempo suficientemente longo poderá formar uma
“barreira sônica” impedindo a passagem dos estoques migratórios, o que também pode ocorrer
com os misticetos.
Conforme apresentado anteriormente, os cetáceos parecem evitar as áreas com maiores
intensidades sonoras, sem, no entanto abandonar de forma definitiva as áreas preferenciais ou
de concentração.
No entanto, MALME et al. (1984) e RICHARDSON et al. (1990) observaram que duas espécies de
baleias, a baleia-cinzenta e baleia bowlhead, alteraram suas rotas de migração ou evitaram
certas áreas de ocorrência. Nestes estudos foram simulados sons contínuos provenientes de
atividades de perfuração e sons intermitentes como os provenientes dos air guns.
Os sons de baixa frequência emitidos pelas fontes gerou o afastamento de 50% de baleias
bowlhead e cinzentas, quando os níveis de ruídos medidos foram de 120 dB re 1 µPa para as
emissões contínuas e de 160-170 dB re 1 µPa, para pulsos intermitentes.
O estudo de FRANKLE & CLARK (2000), explicado anteriormente, constataram uma correlação
positiva entre a distância do animal em relação ao ATOC (Acoustic Thermometry of Ocean
Climate) e distância percorrida entre subidas a superfície, indicando um comportamento de
evitação/fuga da fonte sonora. No entanto, os autores concluem que o ATOC não causou
impactos significativos no comportamento da população de baleias jubarte no Havaí,
considerando que não houve abandono da área e as mesmas baleias foram observadas retornando
a área no ano seguinte ao experimento FRANKLE & CLARK (2000).
A presente área de estudo é de interesse de outras empresas que realizam atividade sísmica.
Considerando que os dados sobre o impacto dos ruídos gerados pela atividade sísmica podem
levar a alterações nas rotas exercidas pelos misticetos, apesar de não indicarem o abandono de
áreas de concentração, pode-se considerar que quanto maior o número de barreiras, maior a
intensidade do impacto.
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Dados de encalhes de baleia-jubarte, entre os meses de junho e dezembro, indicam que a área
das bacias de Santos e de Campos faz parte do corredor migratório destas baleias (SICILIANO et
al. 2006).
O cachalote é uma espécie oceânica, distribuição cosmopolita, sendo encontrados do Ártico até a
Antártida (BASTIDA et al. 2007). No Brasil, existem registros de cachalotes desde o Rio Grande do
Sul até o Ceará (CLARKE et al. 1980; RAMOS et al. 2001).
O impacto de interferência sobre as rotas migratórias da biota, em função de formação de
barreira acústica ainda é incerto, não havendo dados conclusivos sobre a existência efetiva de
tais efeitos. Entretanto, como indicado em grande parte dos impactos descritos anteriormente,
os disparos realizados para as pesquisas sísmicas podem atordoar organismos marinhos sensíveis
às fontes de ruídos, levando tais organismos a adotar padrões comportamentais não usuais,
incluindo a fuga. Dessa forma, pode ser interpretado que disparos recorrentes possam afetar a
escolha das rotas, buscando-se o afastamento das fontes de ruídos. Este fato pode ser agravado
pela possibilidade de levantamentos simultâneos, criando assim, alterações mais intensas no
fator ambiental.
Classificação
Este impacto é classificado como negativo, direto, imediato e supraregional, considerando a
importância mundial das rotas migratórias das baleias jubarte para a conservação da espécie. O
impacto é de duração imediata, temporário, reversível e indutor.
A magnitude do impacto é alta segundo a metodologia adotada e, considerando a alta
sensibilidade do fator ambiental, possui grande importância.
O Quadro II.5-17 mostra a classificação do presente impacto.
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Quadro II.5-17 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 9
Avaliação do Impacto 9
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

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

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

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

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Pontual

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

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

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Pontual

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Suspender o funcionamento da fonte de energia sísmica sempre que forem observados quelônios
a distâncias menores que 1.000 m da fonte de energia sísmica (Área de Exclusão); Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores PEAT; Projeto de Monitoramento de Praias – PMP.
As medidas são mitigadoras e de monitoramento e possuem eficácia média, visto que apesar do
acompanhamento e eventos educativos, o impacto não pode ser evitado.
Impacto 13 - Alteração da qualidade da água
Os efluentes sanitários, a água de drenagem e os resíduos alimentares triturados serão
descartados no mar pelos navios sísmicos e pelas embarcações de apoio. É importante ressaltar
que toda partícula orgânica (como as sobras de alimentos) será triturada e os efluentes líquidos
(esgoto, por exemplo) serão tratados. Após trituração e tratamento, estes resíduos somente
serão descartados no mar a uma distância superior a 19 km da costa, de acordo com a legislação
nacional e a MARPOL 73/78 (Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios
1973 e o Protocolo 1978).
As embarcações utilizadas na atividade sísmica possuem unidades de tratamento de esgoto e
unidades de separação de água e óleo, de acordo com a legislação pertinente.
Mesmo com esses cuidados, o lançamento de efluentes sanitários previamente tratados e de
restos de alimentos triturados contribuirá para o aumento da concentração de compostos
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orgânicos no seu entorno e, consequentemente, o favorecimento do aumento da produção
primária (BONECKER et al., 2002). Os restos de alimentos e efluentes sanitários têm facilidade
de degradação e utilização pelos organismos vivos, quando lançados ao mar. Também não são
significativamente impactantes as águas oleosas recolhidas no convés das embarcações, já que
serão direcionadas para o tratamento específico, o qual reduzirá as quantidades de óleos e
graxas até atingirem teores inferiores ao limite estabelecido pela legislação ambiental.
Classificação
O impacto é considerado negativo, direto, imediato e local. É de curta duração, temporário e
reversível. Também é classificado como não cumulativo e cíclico.
A magnitude do impacto em função das demais classificações é baixa, logo acarretando em
pequena importância, visto a baixa sensibilidade da água na área de realização do estudo.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.5-21.
Quadro II.5-21 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto 13
Avaliação do Impacto 13
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

Pequena

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

Sensibilidade
Ambiental

Baixa

Baixa

Média

4, 13

3

Média
Alta

II.5.5.1.2 -

Alta

7

1

2

8, 10

5, 6, 9, 11, 12

Meio Socioeconômico

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

pois

cessa

ao

final

da

atividade.

O

impacto

também

pode

ser

considerado intermitente.
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A magnitude do impacto é considerada média e, devido à baixa sensibilidade, a importância
caracteriza-se como média.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.5-23.
Quadro II.5-23 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 14.
Avaliação do Impacto 14
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS.
As medidas propostas são de alta eficácia, pois o PCS atinge sua meta em evitar incidentes
com embarcações.
Impacto 15 - Interferência no trânsito de embarcações pesqueiras
Lembramos que, devido à distância da atividade da linha de costa (superior a 87 km da costa) e a
profundidade local (de 1.500 até 3.500 m, aproximadamente), não é esperada interferência com
a atividade de pesca artesanal.
Em função das características da pesca industrial, como maior autonomia de navegação,
instrumentos de navegação mais sofisticados, dentre outros, diferente da pesca artesanal, esta
poderá ser afetada pela atividade.
A atividade pesqueira industrial presente na região pode ser afetada devido à criação de zona
móvel de segurança (cerca de 6 MN de raio).
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Classificação
Sendo assim, o impacto da pesquisa sísmica sobre a atividade pesqueira industrial caracteriza-se
como negativo e direto, pois limita a ação da atividade na área do raio de atuação dos navios
sísmicos. É regional, imediato e reversível, pois cessa ao final da atividade. O impacto também
pode ser considerado contínuo, pois ele ocorrerá durante toda a realização da atividade, mesmo
que a zona de exclusão seja temporária.
A magnitude do impacto é considerada alta e a importância caracteriza-se como média,
considerando que a atividade de pesca industrial é considerada como de baixa sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.5-24.
Quadro II.5-24 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 15
Avaliação do Impacto 15
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS.
As medidas propostas são de média eficácia, pois, apesar do PCS ser de grande importância para
orientar as embarcações sobre a área da atividade, não são capazes de mitigar o impacto gerado
pela restrição do trânsito de embarcações.
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Impacto 16 - Interferência na atividade pesqueira industrial em função do afugentamento
do pescado
Conforme mencionado no impacto 15, as embarcações industriais possuem autonomia de
navegação para buscar áreas distantes dos portos de origem para a realização de sua atividade
sem grande ônus.
Conforme já abordado no impacto 1, trabalhos indicam que os pulsos sonoros podem gerar
variações na distribuição horizontal (ENGÅS et al., 1996) e vertical (SLOTTE et al. 2004)
dos peixes.
ENGÅS et al. (1996); LØKKEBORG & SOLDAL (1993); LØKKEBORG et al. (2012); DALEN & RAKNES
(1985); McCAULEY et al. (2000) registraram alterações na captura por unidade de esforço, em
áreas com estreita proximidade com levantamentos sísmicos.
ENGÅS et al. (1996), através de estudos de captura de peixes antes, durante e após a realização
de uma pesquisa sísmica, observou queda nas capturas na área da atividade, logo após seu inicio
e que perduraram até após o encerramento da atividade.
Já LØKKEBORG & SOLDAL (1993) observaram que os efeitos dos pulsos sonoros parecem estar
limitados a um raio de poucas milhas das fontes sonoras. No mesmo estudo, pôde ser observado
um aumento na captura de bacalhau, considerando determinados métodos de coleta. Este dado
pode ser explicado pelas diferenças nas respostas aos efeitos sonoros, dependendo da
espécie estudada.
Segundo STREEVER et al. (2016), registrou mudanças, as quais incluíram o aumento e a
diminuição das taxas de captura, possivelmente pelo deslocamento de peixes em resposta aos
sons do air gun, em toda a área estudada. O autor associou o deslocamento das oito espécies
investigadas às mudanças no movimento de partículas associadas a sons do air gun.
Também foram observados resultados de incremento na captura (LØKKEBORG et al., 2012). Os
resultados desse estudo indicaram que a captura por redes de hadoque aumentou em 86% e,
considerando o alabote da Gronelândia em 132%, enquanto que através da pesca com linhas,
foram observadas reduções de 25% e 16% para a arinca e alabote, respectivamente. O aumento
das capturas por redes foi explicado por uma mudança no padrão de natação, a qual levou a um
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aumento nos encontros com redes de emalhar. Houve também uma redução geral nas taxas de
captura de outras espécies.
O trabalho de ENGÅS et al., (1996) demonstrou ainda que a redução nas capturas foi maior
quando considerados os grandes peixes pelágicos, quando comparados aos pequenos pelágicos e
demersais, indicando que em função da alta capacidade de deslocamento do primeiro grupo,
tende a se afastar das fontes de ruídos.
Sendo assim, esta atividade econômica pode sofrer impactos da atividade sísmica devido à
tendência de evitação/fuga dos peixes, quando submetidos a ruídos, em área próxima a
levantamentos sísmicos.
Classificação
Desta forma, o presente impacto é classificado como negativo e direto. É regional, imediato e
reversível, pois cessa ao final da atividade. O impacto também pode ser considerado contínuo,
pois ele ocorrerá durante toda a realização da atividade, mesmo com o deslocamento das
embarcações sísmicas.
A magnitude do impacto é considerada alta e a importância caracteriza-se como média,
considerando que a atividade de pesca industrial é considerada como de baixa sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.5-25.
Quadro II.5-25 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto 16.
Avaliação do Impacto 16
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média
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Medidas Recomendadas
Não existem medidas para o presente impacto.
Impacto 17 - Abalroamento de petrechos de pesca
Em função da presença dos cabos sísmicos e dos equipamentos que estes trazem a reboque, a
capacidade de manobra das embarcações sísmicas é extremamente restrita. Desta forma, estas
não têm condições de evitar petrechos de pesca que, porventura, estejam presentes na linha de
aquisição de dados sísmicos e área de manobra.
Apesar do PCS informar aos pescadores da presença das embarcações sísmicas e das coordenadas
de trabalho no período em questão, pode ocorrer de embarcações pesqueiras colocarem seus
petrechos anteriormente ao início da aquisição, em determinada linha de aquisição de dados.
Classificação
O presente impacto é classificado como negativo, direto, imediato, local, de duração imediata,
temporário, reversível, cumulativo e intermitente. A magnitude deste é de média e, com isso,
de grande importância, visto que a sensibilidade da atividade de pesca artesanal é de alta
sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.5-26.
Quadro II.5-26 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 17
Avaliação do Impacto 17
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT;
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira – PCAP.
As medidas propostas são de alta eficácia, pois, o PCS tende a evitar a colocação de petrechos de
pesca na área de levantamento de dados sísmicos. Além disso, todas os pescadores que tiverem
seus petrechos de pesca danificados em função da atividade serão ressarcidos.
Impacto 18 - Interferência com atividade turística em função das restrições de navegação
Por medida de segurança na navegação, sempre é solicitado a todas as embarcações nas
redondezas da área onde está sendo realizada atividade de pesquisa sísmica que não ultrapassem
a área de segurança à navegação que é de: 4 MN da proa das embarcações sísmicas, 8 MN da
popa das embarcações sísmicas e 3,5 MN das linhas sísmicas mais externas do arranjo, de boreste
e de bombordo. Isso influencia nas rotas de navegação, que por sua vez representa interação
com o andamento da cadeia produtiva associada ao turismo náutico. A zona de restrição às
embarcações será localizada em sua totalidade em profundidades superiores a 1.000 m, tendo
em vista que a atividade se dará a partir dessa isóbata. Importante lembrar que essa área é
pouco utilizada pelas embarcações turísticas, que preferem áreas mais rasas e próximas a costa.
Classificação
O impacto é classificado como negativo, direto e indireto, imediato e regional. É temporário,
reversível, cumulativo e pontual.
Considerando uma alta magnitude e baixa sensibilidade da atividade turística, o impacto é de
média importância.
A síntese da avaliação desse impacto é apresenta no Quadro II.5-27.
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Quadro II.5-27 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto 18
Avaliação do Impacto 18
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto/Indireto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social - PCS; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
A efetividade das medidas para o presente impacto é alta, visto que a atividade ocorrerá em
regiões mais distantes da costa de onde são realizadas atividades turísticas na região.
Impacto 19 - Aumento do conhecimento da estrutura geológica
A pesquisa sísmica é uma etapa internalizada pela indústria petrolífera como requisito ao
desenvolvimento do processo de exploração e produção de óleo e gás. O desenvolvimento de
tecnologias nas áreas de aquisição, processamento e interpretação dos dados sísmicos, aliado ao
estudo das relações entre propriedades sísmicas, propriedades petrofísicas e condições
ambientais, trouxeram avanços significativos para o planejamento e execução mais precisa
espacialmente das atividades de exploração e produção de óleo e gás.
Os resultados do levantamento sísmicos permitirão uma melhor avaliação da potencial
capacidade produtiva da área investigada, permitindo a avaliação estratégica e tomada de
decisão sobre as próximas etapas para o desenvolvimento de atividades de exploração e
produção de óleo e gás.
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Classificação
Este é um impacto positivo, indireto, posterior, suprarregional, curta duração, temporário e
irreversível. Deve ser considerado ainda como não cumulativo e intermitente.
A magnitude do impacto é baixa, segundo a metodologia apresentada. Desta forma,
considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental, a importância do impacto é pequena.
Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.5-28.
Quadro II.5-28 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 19
Avaliação do Impacto 19
Natureza

Positivo

Forma de Incidência

Indireta

Tempo de Incidência

Posterior

Abrangência Espacial

Suprarregional

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Recomendadas
Não existem medidas para a intensificação deste impacto.
O Quadro II.5-29 apresenta a Matriz de Impactos, identificando a importância dos impactos
operacionais para o Meio Socioeconômico.
Quadro II.5-29 – Matriz de Importância dos Impactos para o Meio Socioeconômico
Sensibilidade
Ambiental
Baixa

Magnitude
Baixa

Média

Alta

19

14, 18

15, 16

Média
Alta

17
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Impactos Potenciais
Meios Físico e Biótico

A seguir, são descritos e avaliados os impactos potenciais para os meios físico e biótico,
decorrentes de um evento acidental de derramamento de hidrocarboneto durante processo de
abastecimento ou rompimento de tanques de combustível em função de colisão com outra
embarcação. Pontua-se, contudo que, os navios sísmicos possuem casco duplo, reduzindo
consideravelmente as chances de ocorrência de um evento acidental cujas consequências
acarretem o derramamento de combustível no ambiente marinho. Verifica-se ainda que, o
sistema de abastecimento previsto para os navios sísmicos é dotado de válvulas que impedem a
continuidade de saída de combustível em caso de ruptura do mangote ou encaixe inadequado
de conexões.
A dispersão natural de manchas de óleo varia enormemente em função da hora e período do ano
em que o acidente ocorreu, localização da embarcação, temperatura da água e do ar durante
todo o processo dispersivo, velocidade e direção do vento, velocidade e direção das correntes
marítimas, tipo e quantidade de óleo em dispersão, etc. A elaboração de cálculos determinísticos
para a simulação de deriva, forma e período de dispersão natural de manchas de óleo admite
uma grande diversidade de resultados em função da introdução de diferentes combinações de
variáveis. Nesse contexto, as consequências desses acidentes podem ter maior ou menor
magnitude de acordo com a quantidade de óleo vazado, assim como as consequências estarão
relacionadas com a interação entre a magnitude, as condições ambientais no momento do
vazamento e a capacidade de resposta/contenção.
Impacto 1 - Alteração da qualidade da água em função de introdução acidental e dispersão de
hidrocarboneto no ambiente marinho
O comportamento do óleo no mar se caracteriza por um rápido espalhamento superficial em
forma de mancha, seguido pelo deslocamento da mancha formada em função da ação das
correntes e ventos. Este processo faz com que a mancha do óleo derramado se expanda,
aumentando sua área e diminuindo sua espessura (MONTEIRO, 2003), além de estar suscetível aos
processos de intemperismo.
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Os principais processos de intemperismo que atuam sobre o óleo estão resumidos a seguir,
na Figura II.5-3.

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

Figura II.5-3 - Processos de intemperismo que atuam na mancha de óleo após o vazamento

Os hidrocarbonetos constituintes do petróleo apresentam uma baixa solubilidade na água,
permanecendo, inicialmente, concentrados em um filme superficial, sujeito aos processos de
evaporação, oxidação, espalhamento, dispersão, dissolução, biodegradação, e sedimentação,
neste último caso, interagindo com partículas sólidas em suspensão na água do mar.
Durante as atividades sísmicas, os vazamentos mais significativos de óleo para o mar podem ser
considerados como vazamento de grandes volumes de óleo diesel. Este tipo de óleo apresenta
alta capacidade de volatilização, logo, segundo PERRY (2011) apresentam uma boa proporção do
conteúdo volátil removida para a atmosfera.
A informação é corroborada por outros estudos, os quais citem que a evaporação de
hidrocarbonetos depende da pressão de vapor do composto e do balanço de massa (GESAMP,
1993), sendo inversamente proporcional ao peso molecular. Isto é, hidrocarbonetos com baixo
peso molecular, como aromáticos e alcanos leves têm maior taxa de evaporação (LAWS, 1993),
enquanto que os asfaltenos, com peso molecular em torno de 10.000, são praticamente não
sensíveis à evaporação (BISHOP, 1983).
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As características ambientais da área, aliadas aos processos de intemperismo e tipologia do óleo
derramado, permitem inferir ainda que os principais processos que deverão influenciar na
dinâmica do óleo são, além da circulação oceânica, a sua diluição e, principalmente,
a evaporação.
Classificação
Considerando essas informações, entende-se que na eventual ocorrência de impacto, este pode
ser considerado negativo, direto e imediato. Ele se dará prioritariamente como um impacto
regional, podendo tornar-se regional dependendo do volume vazado para o mar. Os impactos
sobre a qualidade da água podem ser considerados temporários e reversíveis, já que segundo a
literatura, as concentrações devem retornar ao nível de base do local.
O impacto é classificado como de alta magnitude e média importância, considerando a baixa
sensibilidade do fator ambiental água nessa região.
Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.5-30.
Quadro II.5-30 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto Potencial 1
Avaliação do Impacto Potencial 1
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direta

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média
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Medidas RecomendadasEm caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.
Impacto 2 - Interferência com a biota marinha em função de introdução acidental e dispersão
de hidrocarboneto no ambiente marinho
Através das consequências descritas no Impacto anterior, relacionadas a um derramamento de
hidrocarbonetos no mar, poderá ocorrer interferência também com a biota marinha,
especialmente nas comunidades planctônicas e nectônicas. Isso porque o derrame de óleo na
água, muitas vezes, resulta em uma camada de óleo ou película gordurosa na superfície da água,
afetando principalmente os organismos que vivem nas camadas superficiais do da água do mar.
A presença de manchas de hidrocarbonetos na água exerce influência sobre o plâncton de
diversas maneiras: forma uma película na superfície marinha, impedindo as trocas gasosas com a
atmosfera; impedem a penetração de luz solar, reduzindo a taxa fotossintética; e desenvolvem
bactérias comensais do derrame que diminuem o oxigênio dissolvido (GONZÁLEZ et al., 2009).
Em uma simulação controlada e experimental, GONZÁLEZ et al. (2009) indicaram uma queda na
atividade fotossintética, bem como de clorofila a após um período de 24-72 horas. A presença do
óleo pode ainda acarretar em alterações morfológicas (TUKAJ et al., 1998) e genéticas (ELSHEEKH et al., 2000; CHEN et al., 2008; PARAB et al., 2008).
O contato dos organismos planctônicos com o óleo influencia sua mobilidade e flutuabilidade,
podendo sedimentar-se rapidamente (SOTO et al., 1975). Registros de incremento na abundância
de fitoplâncticon em presença de petróleo podem ser explicados devido à morte do zooplâncton
ou a um efeito nutricional do petróleo (FRANKEL & CLARK et al., 1997). Comportamento
semelhante foi observado por OZHAN et al. (2014) após o acidente de Macondo. VANDERMEULEN
& AHERN (1976) sugerem que algas marinhas unicelulares são muito sensíveis a pequenas
mudanças de quantidade traço de naftaleno, e possivelmente a outros hidrocarbonetos
aromáticos. O zooplâncton, particularmente, acumula hidrocarbonetos aromáticos parafínicos
entre as partes do corpo afetando a ação locomotora e de nutrição. Vale ressaltar que algumas
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espécies de copépodes podem reconhecer e evitar áreas contaminadas por óleo, e com isso,
diminuir a taxa de mortalidade (SEURONT, 2010).
A alteração na biota nectônica (peixes, baleias, golfinhos e tartarugas marinhas), afetaria os
recursos alimentares e o meio ambiente onde vivem. Geralmente esses animais conseguem
escapar do óleo, ficando expostos apenas a concentrações eventualmente dispostas na coluna
d’água. No entanto, espécies comerciais de peixes em seu estágio adulto, juvenil ou larval
podem ser adversamente afetadas. O óleo pode apresentar uma maior toxicidade para a
ictiofauna, no que se refere às concentrações persistentes dos compostos em séries de longa
duração, e à sensibilidade relativa desses organismos. Analisando-se esses fatores em
determinada população, o efeito do óleo poderia ocasionar um decréscimo da biomassa da
espécie diretamente afetada. No entanto, não há evidências atuais de mortandade massiva de
peixes juvenis ou adultos decorrentes de derramamento de óleo em ambiente oceânico, uma vez
que nessas regiões, a concentração de óleo abaixo da mancha é reduzida, decaindo diretamente
em relação ao tempo e à profundidade (IPIECA, 2000). Na região oceânica, o potencial de danos
à comunidade nectônica torna-se menor, quando comparado àquele causado pelo toque da
mancha em zonas costeiras.
Os efeitos do óleo sobre peixes incluem lesões histopatológicas nos ovários, rins e brânquias,
além de mudanças bioquímicas, incluindo redução no nível de ácido ascórbico e glicogênio no
fígado, hipoglicemia e alterações nos níveis de aminoácidos nos músculos, indicando alterações
no metabolismo energético (NEFF, 1985; HAENSLEY et al., 1982, apud LEE & PAGE, 1997).
Estudos sobre o acidente com a plataforma Deepwater Horizon indicaram que o óleo afetou o
sistema cardíaco de larvas em desenvolvimento de três importantes peixes pelágicos, Thunnus
thynnus (atum), T. albacares (albacora-lage) e Seriola dumerili (olhete) (INCARDONA et
al., 2014).
Há tempos se conhece o fato de que a poluição por óleo representa uma ameaça aos recursos
pesqueiros (WARDLEY-SMITH, 1976, apud. SERRA-GASSO, 1991). Isto porque ela pode atingir
diretamente estoques de peixes e moluscos por aderência ao corpo, ou acumulação nos
organismos, tornando-os impróprios para o consumo humano (ITOPF, 2004). O acidente do
petroleiro Prestige, na costa espanhola, indicou que espécies demersais (Lepidorhombus boscii e
Callionymus lyra) ainda apresentavam sinais de exposição aos hidrocarbonetos, cinco meses após
o derramamento (MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2006).
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No entanto, a reação imediata dos peixes é nadar para longe do óleo, se afastando da fonte de
contaminação (IPIECA, 1991). Considerando-se que peixes adultos tendem a se afastar das
manchas de óleo, pode-se dizer que os efeitos de vazamento de óleo sobre a ictiofauna
ocorrerão principalmente sobre ovos e larvas (BENFIELD & SHAW, 2005; INCARDONA et al., 2014).
Segundo IPIECA (1991) ovos e larvas de peixes, principalmente em baías rasas, podem sofrer altas
mortalidades, abaixo de manchas de óleo, principalmente se for utilizado dispersante. No
entanto, para a presente atividade, não é esperado que o óleo chegue em regiões como estas.
Em relação aos mamíferos marinhos, podem ocorrer impactos em função de inalação, ingestão,
ou contato com o óleo, ou outros poluentes. A sensibilidade dos mamíferos ao óleo parece estar
relacionada especialmente à importância da pele e da gordura na termorregulação. Os
organismos com menores capas de gordura são mais suscetíveis aos efeitos do óleo na pele,
prejudicando o isolamento térmico, podendo levar à hipotermia (NOAA, 2006).
Apesar dos odontocetos (faltam informações acerca dos misticetos) serem capazes de evitar as
áreas afetadas ao perceber a presença de óleo na lâmina d’água (NOAA, 2010b), a depender da
importância que a região representa nas suas atividades diárias ou sazonais (por exemplo, áreas
de alimentação e áreas de acasalamento), podem reocupá-la, mesmo na presença do óleo,
(NOAA, 2010b). Deve-se salientar ainda que indivíduos imaturos (filhotes e juvenis) permanecem
por mais tempo na superfície, sendo mais susceptíveis aos efeitos do óleo do que os animais
adultos (MARCHIORO & NUNES, 2003).
Fatores como o grau de exposição e o estado de saúde prévio do animal podem ser
determinantes no desenvolvimento de patologias associadas ao contato com o óleo. No caso dos
cetáceos, o contato direto com o óleo parece não afetar sua capacidade de termorregulação.
Todos os mamíferos marinhos apresentam irritação e processos inflamatórios nos olhos e mucosas
imediatamente após o contato com o óleo. Porém, os efeitos a longo prazo que a exposição a
hidrocarbonetos pode causar nos cetáceos são pouco conhecidos (MARCHIORO & NUNES, 2003).
Os danos causados à pele dos cetáceos parecem ser transitórios, entretanto a região dos olhos
pode ser bastante afetada em exposições prolongadas (ENGELHARDT, 1983; AUSTRALIAN
GOVERNMENT, 2010). Além disso, eles também podem inalar óleo ou vapores tóxicos ao subirem
para respirar, se alimentar de presas contaminadas ou mesmo ficar cansados devido à ausência
de alimentos ou a incapacidade de encontrar comida.
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Estas exposições podem danificar as membranas mucosas, vias aéreas, congestionar os pulmões,
causar enfisema intersticial e até a morte (NOAA, 2010a; AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2010).
Orcas, por exemplo, são capazes de permanecer submersas por 3 a 10 minutos contínuos, e
quando vão à superfície para respirar, podem ter nadado por centenas de metros (MATKIN et
al., 2008).
Em momentos de estresse, alterações nas taxas de respiração e subidas a superfície, podem levar
a ingestão de quantidade suficiente de óleo para lhes causar danos severos (AUSTRALIAN
GOVERNMENT, 2010). A intoxicação aguda por petróleo ainda não está bem estabelecida em
cetáceos e não existem estudos de laboratório que tenham estabelecido a mínima quantidade
necessária para causar toxicidade (St AUBIN, 1992).
A ingestão de óleo pode levar a efeitos tóxicos e disfunção secundária dos órgãos, além de úlcera
gastrointestinal e hemorragia (NOAA, 2010a; AUSTRALIAN GOVENMENT, 2010). Entretanto, um
levantamento realizado com animais encalhados mostrou baixos níveis de hidrocarbonetos em
vários tecidos, mostrando que a eliminação do óleo acumulado parece ser rápida. Os cetáceos
têm o potencial para metabolizar óleo devido à presença do Citocromo P-450 no fígado, esse
sistema enzimático está envolvido na quebra de compostos de hidrocarbonetos e foi identificado
em varias espécies (ENGELHARDT, 1983).
Já nos misticetos, em função da forma de captura de alimento, o óleo tende a se concentrar nas
cerdas bucais (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2010). Experimentos laboratoriais têm mostrado que o
óleo incrustado nas cerdas restringe a passagem de água, apesar de ter sido removido em menos
de 24 h após a contaminação com a presença de um fluxo constante de água (St AUBIN, 1992).
Dependendo da magnitude do vazamento, a alimentação pode ser interrompida por muitos dias,
causando diminuição da massa corpórea e trazendo consequências para o desenvolvimento
do animal.
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Classificação
A análise histórica dos efeitos causados por acidentes ocorridos com derramamento de óleo
(NOAA, 2006), assim como o exposto nesta avaliação, leva-nos a considerar o impacto relativo ao
derramamento acidental de óleo sobre a biota como negativo, cujos efeitos serão sentidos de
forma indireta e imediata (Quadro II.5-31). Além disso, o impacto foi classificado
conservadoramente como supraregional, considerando a importância para a conservação
mundial de diversos grupos da fauna presentes na região.
A magnitude do impacto é média e consequentemente a importância é grande, visto a alta
sensibilidade do fator ambiental.
Quadro II.5-31 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto Potencial 2.
Avaliação do Impacto Potencial 2
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Indireta

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

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

Impacto 3 - Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por acidente com
derramamento de hidrocarboneto
A ocorrência de um derramamento de óleo poderia levar ao comprometimento da atividade
pesqueira, já que a presença da mancha de óleo pode ocasionar a restrição de uso de área
impactada, gerando uma readequação da atividade a novos locais de pesca. Esse fato poderá
significar custos adicionais de combustível, alimentação e gelo, dentre outros, podendo inclusive
implicar numa restrição temporária ou redução da taxa de captura e no valor do pescado
capturado. As perdas de equipamentos por parte de pescadores, que, eventualmente, sejam
surpreendidos por uma mancha de óleo durante o desenvolvimento de suas atividades, são
elementos adversos a serem destacados.
Classificação
O impacto é negativo, indireto, imediato, e regional. A duração é imediata, é temporário e
reversível, pois o ambiente tende a retornar as condições apresentadas antes do acidente.
A magnitude é média segundo a metodologia adotada, mas considerando a alta sensibilidade da
pesca artesanal, é de grande importância.
Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.5-32.
Quadro II.5-32 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto Potencial 3
Avaliação do Impacto Potencial 3
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Indireto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Em caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.
O Quadro II.5-33 apresenta a Matriz de Impactos, identificando a importância dos impactos
potenciais para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
Quadro II.5-33 – Matriz de Importância dos Impactos para o Meio Socioeconômico
Sensibilidade
Ambiental

Magnitude
Baixa

Média

Baixa

Alta
1

Média
Alta

2, 3
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Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais

A seguir, no Quadro II.5-34, é apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos Operacionais e, no Quadro II.5-35, a Matriz de Avaliação dos Impactos Potenciais.
Quadro II.5-34 - Matriz de Avaliação dos Impactos Operacionais
#

Impacto

Natureza

Forma de
Incidência

Tempo de
Incidência

Abrangência
Espacial

Permanência

Reversibilidade

Duração

Cumulatividade

Frequência

Valor de
Magnitude

Magnitude

Sensibilidade

Importância

MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

Afugentamento e alteração de áreas
preferencias de uso da ictiofauna

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

Cíclico

75

Média

Média

Média

2

Danos físicos e biológicos aos peixes

Negativa

Direta

Imediato

Local

Permanente

Irreversível

Imediato

Indutor

Cíclico

95

Alta

Média

Grande

3

Interferências físicas e fisiológicas nos
cefalópodes

Negativa

Direta

Imediato

Local

Permanente

Irreversível

Imediato

Indutor

Cíclico

95

Alta

Baixa

Média

4

Mortalidade de organismos planctônicos

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Não cumulativo

Cíclico

65

Baixa

Baixa

Pequena

5

Interferência na comunicação dos mamíferos
marinhos

Negativa

Direta

Imediato

Suprarregional

Temporário

Reversível

Imediato

Sinergético

Contínuo

90

Alta

Alta

Grande

6

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

Negativa

Direta

Imediato

Local

Permanente

Irreversível

Longo

Não cumulativo

Cíclico

95

Alta

Alta

Grande

7

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

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Não cumulativo

Cíclico

65

Baixa

Alta

Média

8

Afugentamento e alteração de áreas
preferencias dos mamíferos marinhos

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

Cíclico

75

Média

Alta

Grande

9

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

Negativa

Direta

Imediato

Supraregional

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

Cíclico

85

Alta

Alta

Grande

10

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

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

Intermitente

75

Média

Alta

Grande

11

Colisão de navio e equipamentos com mamíferos
marinhos

Negativa

Direta

Imediato

Suprarregional

Permanente

Irreversível

Imediato

Não cumulativo

Pontual

90

Alta

Alta

Grande

12

Colisão de navio e equipamentos com quelônios

Negativa

Direta

Imediato

Suprarregional

Permanente

Irreversível

Imediato

Não cumulativo

Pontual

90

Alta

Alta

Grande

13

Alteração da qualidade da água

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Curta

Não cumulativo

Cíclico

65

Baixa

Baixa

Pequena

MEIO SOCIOECONÔMICO
14

Interferência no trânsito de embarcações

Negativa

Direta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Cumulativo

Intermitente

75

Média

Baixa

Média

15

Interferência no trânsito de embarcações
pesqueiras

Negativa

Direta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Cumulativo

Contínuo

80

Alta

Baixa

Média

16

Interferência nas atividades pesqueiras
industriais em função do afugentamento do
pescado

Negativa

Direta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Cumulativo

Contínuo

80

Alta

Baixa

Média

17

Abalroamento de petrechos de pesca

Negativa

Direta

Imediato

Local

Temporário

Reversível

Imediato

Cumulativo

Intermitente

70

Média

Alta

Grande

18

Interferência com atividade turística em função
das restrições de navegação

Negativa

Direta/indireta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Cumulativo

Contínuo

80

Média

Baixa

Média

19

Aumento do conhecimento da estrutura
geológica

Positiva

Indireta

Posterior

Suprarregional

Temporário

Irreversível

Curto

Não cumulativo

Intermitente

65

Baixa

Baixa

Pequena
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Quadro II.5-35 - Matriz de Avaliação dos Impactos Potenciais
#

Impacto

Natureza

Forma de
Incidência

Tempo de
Incidência

Abrangência
Espacial

Permanência

Reversibilidade

Duração

Cumulatividade

Valor de
Magnitude

Magnitude

Sensibilidade

Importância

MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

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

Negativa

Direta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

70

Alta

Baixa

Média

2

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

Negativa

Indireta

Imediato

Suprarregional

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

65

Média

Alta

Grande

Negativa

Indireta

Imediato

Regional

Temporário

Reversível

Imediato

Indutor

60

Média

Alta

Grande

MEIO SOCIOECONÔMICO
3

Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por
acidente com derramamento de hidrocarboneto
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Considerações Finais

Após a identificação e a avaliação dos impactos ambientais da Atividade de Pesquisa Sísmica
Marítima 3D Wide Azimuth, foram identificados 19 impactos ambientais operacionais (reais), ou
seja, decorrentes da atividade regular, sendo que destes, 13 foram descritos para os meios físico
e biótico e 6 para o meio socioeconômico. Foram identificados 3 impactos potenciais,
relacionados a um evento acidental de derramamento de hidrocarbonetos no mar, sendo 2
considerando os meios físico e biótico e 1 para o meio socioeconômico. A Figura II.5-4 e a Figura
II.5-5 apresentam, respectivamente, a distribuição da magnitude e da importância dos impactos
ambientais operacionais.

Figura II.5-4 - Distribuição da Magnitude
dos impactos ambientais operacionais

Figura II.5-5 - Distribuição da Importância
dos impactos ambientais operacionais

Analisando-se exclusivamente os impactos ambientais operacionais, verifica-se que 18 (dezoito)
deles são negativos e somente 1 (um) é positivo (Impacto 19 - Aumento do conhecimento da
estrutura geológica). A maioria dos impactos está diretamente relacionada com os disparos dos
air guns. Verifica-se ainda que a maioria de tais impactos é restrita a área de aquisição de dados
sísmicos, ou seja, apresentam uma abrangência local (53%). Neste contexto, é importante
pontuar que toda a aquisição sísmica se dará em isóbata com profundidade maior que 1.500 m.
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Apesar da maioria dos impactos apresentar alta magnitude e grande importância, estes podem
ser mitigados com a implementação de programas ambientais. Como exemplo, podem ser citados
os impactos físicos nos mamíferos marinhos, os quais só devem ocorrer caso os pulsos sonoros
sejam emitidos muito próximos aos organismos, fato que pode ser evitado com a constante
observação da área de segurança e início gradual da emissão dos pulsos.
Dos 6 (seis) impactos identificados para o meio socioeconômico, 3 (três) estão relacionados com
a pesca industrial. Apenas 1 (um) destes impactos foi classificado como de grande importância
(impacto 17 - Abalroamento de petrechos de pesca).
Dessa forma, entende-se que os impactos identificados poderão ser mitigados no âmbito do
Projeto de Comunicação Social (PCS) ou, os não passíveis de mitigação, compensados pelo Plano
de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP).
De uma maneira geral, ao analisar os impactos ambientais operacionais decorrentes da Atividade
de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth nas bacias de Santos e Campos, verifica-se que a
maioria deverá apresentar efeitos temporários e reversíveis. Isto indica que, cessada a atividade
de pesquisa sísmica, não deverão ser mais expressos os efeitos sobre os componentes ambientais
presentes na região. Adicionalmente, verifica-se que, historicamente, as práticas simples, porém
mais conservativas adotadas durante a realização de pesquisa sísmica, como por exemplo, a
adoção de acionamento com soft start ou a suspensão de atividades quando realizado
avistamento de cetáceos e quelônios próximos às embarcações, produzem importantes resultados
positivos na prevenção de incidentes.
Além dos impactos relacionados à atividade regular de pesquisa sísmica, foram identificados 03
(três) impactos potenciais, relacionados a um evento acidental de derramamento de
hidrocarbonetos no mar. Para responder a estes impactos, torna-se fundamentais as ações
preventivas para evitar a ocorrência, assim como a rápida resposta em caso de ocorrência de
acidente. Nesse contexto, cabe pontuar que, as embarcações são dotadas de kits de barreiras e
mantas absorventes para que estas sejam utilizadas imediatamente em caso de acidente com
derramamento de hidrocarboneto (Kit SOPEP). A rápida resposta no controle de um vazamento
envolve ainda a capacitação da tripulação das embarcações para o atendimento à emergência.
Por fim, pontua-se que, considerando a distância da costa, não devem ocorrer impactos
operacionais ou potenciais sobre unidades de conservação.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE
Introdução

De acordo com as diretrizes propostas pelo TR COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 002/2018, a área
de influência da atividade é a área geográfica onde incidirão os impactos diretos e indiretos do
empreendimento, e deve ser definida para os meios físico, biótico e socioeconômico,
considerando as especificidades de cada meio. Desse modo, foram analisadas as informações
presentes no item II.3.3 – Diagnóstico do Meio Socioeconômico e no item II.5 – Identificação e
Avaliação de Impactos Ambientais.
O TR Nº 002/2018 define como diretrizes mínimas para a delimitação da Área de Influência os
seguintes critérios:
a) Impacto da emissão sonora sobre o meio biótico;
b) Interferência com a atividade de pesca;
c) Área onde há restrição à navegação e à realização de outras atividades;
d) Rotas das embarcações utilizadas durante a atividade até as bases de apoio, incluindo os
próprios portos ou terminais.
Neste EAS considerou-se para as análises sobre a delimitação das Áreas de Influência, as
principais características da atividade pretendida, associadas, em especial, à sua localização
geográfica, e a da base de apoio operacional. Assim sendo, alguns conceitos básicos da atividade
foram considerados, conforme apresentados a seguir:

 Área da Pesquisa Sísmica Marítima - Polígono de aquisição de dados sísmicos marítimos,
somada à área de manobra dos navios. A área da pesquisa sísmica da WESTERNGECO está
localizada a uma distância mínima de 87 km da costa do município de Arraial do Cabo (RJ),
em profundidade com lâmina d’água superior a 1.000 m, conforme apresentado Mapa de
Localização - 3436-02-EAS-MP-1001 (Anexo II.6-1). Este polígono totaliza uma área de
68.562,8 km2.
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 Área de Navegação – Faixa de navegação entre a área da pesquisa sísmica e a base de apoio
operacional que será utilizada na atividade, localizada em Niterói (RJ). Esta faixa totaliza
uma área aproximada de 168,5 Km². Ressalta-se que na área de navegação não haverá
nenhuma atividade de registro, gravação ou disparos das fontes sonoras, somente o
deslocamento dos três barcos (um de apoio e dois assistentes), previstos para realizarem três
viagens de ida e volta à área da pesquisa sísmica a cada 15 dias, durante todo o período de
realização da atividade (18 meses de duração).
A Figura II.6-1 a seguir apresenta a representação espacial da Área da Pesquisa Sísmica, assim
como a Área de Navegação das embarcações de apoio, considerando-se a base operacional em
Niterói (RJ).
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Figura II.6-1 – Área da Pesquisa Sísmica e Área de Navegação das embarcações de apoio.
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II.6.2 -

Análises para a Delimitação da Área de Influência para os
Meios Físico e Biótico

A tecnologia utilizada, assim como as atividades operacionais associadas ao levantamento de
dados sísmicos marítimos, não acarreta, em condições normais (não acidentais), interferências
sobre os principais fatores ambientais relacionados ao meio físico (água, ar e sedimentos).
Já para o meio biótico, existe o potencial impacto relacionado à emissão dos sinais sonoros que
podem ter interferências sobre os mamíferos marinhos. Em decorrência deste fato, a
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA destaca no TR Nº 002/2018 que os limites da AI devem ser
determinados a partir da modelagem de decaimento da energia sonora para os arranjos de
canhões de ar a serem utilizados. Neste sentido o TR solicita que devam ser considerados os
níveis estimados de reação dos grupos mais sensíveis da fauna local às emissões das fontes de
emissões sonoras que serão utilizadas.
Adicionalmente, para o meio biótico também deve ser considerado o impacto decorrente da
possibilidade, mesmo que remota, do abalroamento de mamíferos marinhos e quelônios pelas
embarcações envolvidas com a pesquisa sísmica marítima.

II.6.2.1 -

Informações Gerais sobre os Arranjos das Fontes de Emissões
Sonoras e Impacto sobre o Meio Biótico

O meio biótico é impactado como consequência da interferência que as ondas sonoras e os
equipamentos utilizados na pesquisa sísmica têm sobre a fauna marinha. Quantificar o
decaimento do sinal sonoro, desde a fonte de energia até os possíveis receptores, possibilita
estabelecer os limites de impacto da atividade de pesquisa sísmica sobre a biota marinha,
principalmente sobre os cetáceos, em razão da sua alta acuidade auditiva.
A Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) para a pesquisa sísmica pretendida pela
WESTERNGECO, indica que para este projeto serão utilizadas fontes sonoras do tipo eSource, as
quais emitem baixa frequência, reduzindo assim, o potencial impacto sobre a biota marinha em
geral. Serão utilizados nesta atividade, quatro navios, sendo dois com as fontes de emissões
sonoras e 14 cabos sólidos (Q-Marine) com 9,0 km de comprimento cada, e outros dois
navios somente equipados com as fontes sonoras. Assim, os quatro navios sísmicos carregarão as
fontes de emissões sonoras, porém apenas dois navios carregarão os cabos com os receptores dos
sinais sonoros.
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Os arranjos das fontes de emissões sonoras a serem utilizados nos navios sísmicos terão volume
padrão de 5.085 pol3 e pressão nominal máxima de operação de 2.000 psi, com utilização de
quatro fontes (uma em cada navio sísmico) que se alternarão a cada 12 s uma da outra, na
emissão do sinal sonoro. Os cabos sísmicos serão arrastados em profundidade de cerca de 8,0 m
em relação à superfície do mar.
A ênfase nas preocupações com respeito à poluição sonora recai sobre os níveis de ruídos de
origem antrópica no ambiente marinho e sobre as consequências destes sobre a biota aquática,
principalmente em cetáceos e quelônios.
As diretrizes da CGPEG/DILIC/IBAMA estabelecem a distância da Área de Exclusão (raio de 1.000
metros das fontes sonoras), considerando os limites em que as emissões sonoras afetam
diretamente os mamíferos marinhos (180 dB) ou que possam vir a afetá-los (160 dB).
Para se determinar o nível de impacto dos sinais sonoros sobre os mamíferos marinhos na área da
pesquisa sísmica, é necessário conhecer o decaimento dos sinais sonoros em diferentes distâncias
das fontes de emissões. Por esta razão, o TR Nº 002/2018 solicita que os limites da AI relativos ao
impacto sonoro sobre o meio biótico sejam determinados a partir da modelagem de decaimento
da energia sonora para o arranjo de canhões de ar a ser utilizado.
Conforme destacado no capítulo II.5-Identificação e Avaliação de Impactos, o impacto físico de
pulsos sonoros de grande intensidade pode gerar inúmeros efeitos, que podem variar de perda
auditiva temporária à perda auditiva permanente, em função de lesões no sistema auditivo dos
organismos marinhos. Considerando que o pulso sísmico é direcionado para o solo, sua energia
máxima será abaixo do arranjo. Para que um efeito físico ocorra, o animal terá que estar
posicionado muito próximo da fonte (dentro de uma faixa de cerca de dez metros do arranjo).
Somente um arranjo sísmico sendo acionado em sua potência total, imediatamente acima do
mamífero marinho causaria tal dano físico. O nível de pressão do som acima de 180 dB re 1 µPa
rms tem sido considerado como critério conservativo de potencial risco de dano auditivo em
mamíferos marinhos (MMS, 2004). Ainda mencionado na Avaliação de Impactos, para arranjos de
fontes de emissões sonoras convencionais, o sinal sonoro decai cerca de 64 dB na distância de
500 m para frente, para trás e para lateral do centro do arranjo, alcançando a amplitude pico-apico de 160 dB re 1 µPa. Na direção vertical, para baixo do arranjo, o sinal decai cerca de 61,5
dB, alcançando a amplitude pico-a-pico de 162,5 dB re 1 µPa na profundidade de 500 m. A maior
energia (224-200 dB re 1 µPa) está concentrada na distância de 50 m para baixo e 25 m para
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qualquer lado do centro do arranjo. Na distância horizontal de 500 m na superfície do mar, que
corresponde a zona de segurança para cetáceos, a amplitude pico-a-pico decai 64 dB, o que
corresponde a 160 dB re 1 µPa, ou seja, dentro do raio de 500 m da fonte sonora, os níveis de
emissão estão abaixo do valor considerado como crítico (180 dB) para mamíferos marinhos.
No caso da pesquisa sísmica marítima pretendida pela WESTERN GECO, serão utilizadas fontes do
tipo eSource, as quais emitem baixa frequência, reduzindo assim, o potencial impacto sobre a
biota marinha.
Considerando todas as informações apresentadas e a inexistência, até a presente data, de
resultados de modelagem do decaimento da energia sonora específicos para os arranjos de fontes
que serão utilizados, e levando-se em conta o solicitado no TR Nº 002/2018, a WESTERNGECO irá
realizar a modelagem do decaimento da energia sonora das fontes emissoras in situ, quando da
realização da pesquisa sísmica. Em virtude das características dos arranjos a serem utilizados, é
esperado que os possíveis impactos das emissões sonoras sobre a biota estejam restritos à área
de exclusão da atividade. Assim sendo, de forma bastante conservadora, foi considerada como
Área de Influência para o meio biótico a totalidade da área da pesquisa sísmica, que abrange
uma área com 68.562,8 km2.

II.6.2.2 -

Impacto Associado à Colisão com Organismos Marinhos

De acordo com o considerado no capítulo II.2 – Área de Estudo assim como no capítulo II.5 –
Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais, existe a possibilidade, mesmo que remota,
de colisão das embarcações envolvidas na atividade (navios sísmicos e barcos assistentes e de
apoio) com mamíferos marinhos e quelônios, grupos da biota aquática considerados de alta
sensibilidade no contexto das atividades de pesquisa sísmica marítima.
Visando a minimizar este possível impacto, serão realizados durante a pesquisa sísmica marítima
por especialistas em organismos aquáticos, monitoramentos a bordo das embarcações sísmicas,
buscando à avistagem desses organismos na Área de Exclusão (1.000 m no entorno das fontes
sonoras), e com isso, evitar qualquer possível colisão com esses organismos marinhos.
Apesar dos controles e monitoramentos que serão adotados durante a realização da atividade, e
mesmo levando-se em consideração a baixa velocidade de operação das embarcações envolvidas,
a possibilidade de abalroamento de organismos marinhos, mesmo que extremamente remota,
poderá vir a ocorrer. Esse impacto poderá acontecer tanto durante o trânsito dos navios sísmicos
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na área da pesquisa sísmica, localizada em região oceânica de águas ultra-profundas, quanto na
Área de Navegação, que abrange as possíveis rotas das embarcações de apoio entre a base
operacional em Niterói (RJ), e a área da pesquisa sísmica.
Neste contexto, foi considerada na AI para o meio biótico, a Área da Pesquisa Sísmica assim como
a Área de Navegação dos barcos de apoio. Essas duas áreas totalizam 68.731,30 km2.

II.6.2.3 -

Síntese da Delimitação da Área de Influência para o Meio
Biótico

Com base nas informações apresentadas neste EAS e considerando a alta sensibilidade de
cetáceos e quelônios no que se refere às emissões sonoras decorrentes da pesquisa sísmica
marítima, para o presente estudo considerou-se de forma conservadora como AI para o meio
biótico, a totalidade da área da pesquisa sísmica (área da aquisição de dados + área de manobras
dos navios sísmicos), correspondente à área com 68.562,8 km2.
Adicionalmente, levando-se em consideração também a possibilidade, mesmo que remota, de
colisão de embarcações envolvidas com a pesquisa sísmica, com organismos marinhos, foi
também considerada na AI para o meio biótico além da área da pesquisa sísmica, também a área
que compreende as possíveis rotas de navegação das embarcações de apoio, entre a área da
pesquisa sísmica até a base operacional em Niterói (RJ). Esta área correspondente ao
total de 168,5 km2.
Espera-se que nesta AI proposta estejam compreendidos todos os efeitos dos possíveis impactos
(diretos e indiretos) da pesquisa sísmica sobre o meio biótico.
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II.6.3 -

Análises para a Delimitação da Área de Influência para o Meio
Socioeconômico

II.6.3.1 -

Interferências com as Atividades de Pesca

A delimitação da AI relativa ao meio socioeconômico para a pesquisa sísmica pretendida pela
WESTERNGECO, conforme solicitado no Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº
002/2018, incluiu a análise de possíveis interferências com a pesca artesanal, sendo para este
caso, necessária a identificação dos municípios onde existem comunidades que realizem, de
forma expressiva, a atividade pesqueira artesanal na área da pesquisa sísmica marítima (grifo
nosso), localizada nas Bacias de Santos e de Campos. Para tal, foram consideradas:

 As características do fundo marinho (cascalho, pedra, recife de coral, lama, etc.), que estão
diretamente associadas à distribuição dos recursos pesqueiros de importância econômica para
a frota artesanal, além das características das modalidades de pesca praticadas nesta região;
 A dinâmica da frota pesqueira artesanal de cada município, levando-se em conta, de acordo
com o Termo de Referência Nº 002/2018:
a) As informações obtidas por meio da abordagem in loco das embarcações pesqueiras,
realizada em estudos pretéritos para outras atividades de E&P de óleo e gás na mesma
região pretendida para a pesquisa sísmica;
b) Dados primários provenientes de estudos recentes, obtidos durante entrevistas junto a
grupos de pescadores e seus representantes legais, levando-se em consideração a
experiência desses grupos em cada modalidade de pesca (arrasto, linha, espinhel, rede de
emalhe, etc.) praticada nos municípios da AE da atividade.
Adicionalmente, também foram considerados para a delimitação da Área de Influência para o
meio socioeconômico os municípios onde estão localizadas as infraestruturas de recebimento,
tratamento e destinação final de resíduos provenientes das embarcações envolvidas.
Assim sendo, a seguir é apresentada a análise de cada aspecto considerado para a delimitação da
AI referente ao meio socioeconômico, e por fim, o cruzamento desses aspectos que
possibilitaram a delimitação dessa AI.
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Características do Fundo Marinho e das Modalidades de Pesca
Praticadas na Área da Pesquisa Sísmica

Foi realizada pesquisa bibliográfica visando a conhecer as características do fundo marinho na
área pretendida para a pesquisa sísmica marítima 4D Wide Azimuth e, assim, relacionar também
estas particularidades, com a ocorrência de recursos pesqueiros de interesse econômico nestas
áreas. Com isso, buscou-se identificar a tipologia dos petrechos de pesca e das embarcações
utilizadas para a captura dessas espécies na área da pesquisa sísmica.
Estas informações são importantes para que seja possível conhecer as categorias de pesca
(artesanal, de armadores de pesca e industrial) passíveis de serem praticadas nesta área, e,
consequentemente, aquelas com possibilidade de virem a sofrer impactos das atividades de
pesquisa sísmica marítima.
A área da pesquisa sísmica está situada em região oceânica de águas ultra-profundas, a uma
distância superior a 87 km da costa, abrangendo parte do talude da plataforma continental (a
partir de 1.000 m de profundidade e incluindo a área de manobra dos navios) e trecho do
patamar superior do platô de São Paulo (até 3.000 m de profundidade), onde o relevo é
intumescido, conforme apresentado por JECK (2006).
No mapa geológico faciológico elaborado por STATOIL/AECOM (2017), pode-se observar que a
área pretendida para a pesquisa sísmica pela WESTERNGECO, no trecho que abrange parte do
Platô de São Paulo na Bacia de Santos, a sedimentação está relacionada à depósitos
hemipelágicos. Já no trecho da área da pesquisa sísmica que abrange parte do Platô de São Paulo
na Bacia de Campos, a sedimentação do fundo marinho está relacionada a depósitos de
origem turbidítica,
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talude

com

origem

em

desmoronamentos e deslizamentos.
De acordo com os estudos sobre a pesca analisados para a composição deste EAS, devido às
grandes profundidades na área da aquisição dos dados sísmicos (entre 1.300 e 3.000 metros), as
modalidades pesqueiras praticadas nesta região não possuem associação com o tipo e relevo do
fundo marinho. Nesta região, ou seja, em águas oceânicas ultra-profundas das Bacias de Santos e
de Campos, as atividades pesqueiras são direcionadas, predominantemente, para a captura de
peixes pelágicos de médio e grande porte, com alto valor comercial. Nestas áreas, destacam-se
as modalidades de pesca linheiras (vara com isca viva, linha de mão e espinhéis) que são
modalidades amplamente seletivas e voltadas para a captura de recursos pesqueiros como o
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dourado, espadarte, os atuns e afins. Essas são espécies pelágicas e com hábitos migratórios
sazonais, que ocorrem ao longo da costa brasileira e não apresentam associação com o tipo de
fundo marinho.
Em razão da distância da área de pesquisa sísmica em relação à costa (mais de 87 km de Arraial
do Cabo - RJ), as embarcações que atuam com esses petrechos, nesta área das Bacias de Santos
e de Campos, são embarcações pesqueiras industriais e de armadores de pesca que operam em
águas profundas e distantes da costa, nestas e em outras Bacias na costa brasileira. Estas
embarcações possuem grande porte e autonomia para longos deslocamentos, bem como para a
conservação do pescado a bordo (PEREZ et al., 2006; DALLAGNOLO & ANDRADE, 2008).
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Por outro lado, os pescadores artesanais que operam na Bacia de Santos e de Campos são
provenientes dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e
atuam sobre recursos pesqueiros como a sardinha, corvina, pescada foguete, manjuba, espada,
espadarte, cação azul, badejo, garoupa e camarões (rosa, sete-barbas, branco e Santana). Estas
pescarias são realizadas na zona costeira de cada estado alcançando, no máximo, a isóbata de
100 metros de profundidade e utilizando petrechos como redes de arrasto, de emalhe, cerco,
linha de mão e espinhel de superfície (CASTRO, 2000; IBAMA/CEPSUL, 2006; VERAS, 2007;
PETROBRAS/FIPERJ, 2015; PETROBRAS/MINERAL, 2017; STATOIL/AECOM, 2017).
A análise sobre a tipologia do fundo marinho e dos recursos pesqueiros de valor comercial,
associados a esses ambientes, na área da pesquisa sísmica, comparada com os recursos
pesqueiros capturados pelos pescadores artesanais na Bacia de Santos e de Campos, permite
inferir, considerando também a distância desta área à costa e a profundidade na região, que as
espécies que ocorrem na Área da Pesquisa Sísmica, não são capturadas pela frota pesqueira
artesanal que atua nessas Bacias. A captura dessas espécies na Área da Pesquisa Sísmica está
associada às modalidades de pesca industrial e de armadores de pesca, com o uso de
embarcações linheiras de médio e grande porte.

II.6.3.1.2 -

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

Conforme apresentado no capítulo II.3.3.2 - Caracterização da Atividade Pesqueira Industrial
na Área de Estudo, para o presente EAS foram considerados os registros de abordagens de
embarcações pesqueiras, realizados no âmbito do PCS para a pesquisa sísmica 2D nas Bacias de
Santos, Campos e Espírito Santo (EVEREST/GX, 2008, apud KAROON/ECOLOGY, 2011), assim como
para a atividade de pesquisa sísmica 4D-HD, mais recente, realizada por WESTERN GECO/ECOHUB
(2014) para a área do Pré-sal.
No primeiro estudo, do total de embarcações abordadas, 10 encontravam-se atuando na região
das Bacias de Santos e de Campos, próximas da área pretendida atualmente para a pesquisa
sísmica pela WESTERNGECO. Foi verificado que dessas 10 embarcações abordadas, três (30%)
eram provenientes do município de Itaipava (ES); três (30%) do Rio de Janeiro (RJ); duas (20%) de
Cabo Frio (RJ) e apenas uma (10%) proveniente do município de Macaé (RJ) e uma (10%) do
município de Niterói (RJ). Esses resultados indicam que a grande maioria das embarcações
abordadas em águas profundas e ultra-profundas eram provenientes do estado do Rio de Janeiro,
e atuavam com o uso de linha de mão e espinhel de superfície para a captura de atuns e afins,
cações e espadarte. Essas embarcações possuíam comprimento variando entre 12 e 16 metros.
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Já na pesquisa sísmica realizada pela WESTERNGECO (2014) na área do Pré-sal, em áreas
localizadas próximas aquela pretendida pela presente atividade, foi abordado um total de 87
embarcações pesqueiras na região oceânica com profundidades superiores à 1.000 metros,
estando a maior parte dessas embarcações, em região acima de 2.000 m de profundidade. Os
resultados da implementação do PCS para esta atividade indicaram que a maior parte dos
registros foi de embarcações provenientes do estado do Espírito Santo (38% do total), seguida das
embarcações oriundas do estado do Rio de Janeiro (31%), Santa Catarina (8%) e São Paulo (1%),
com a predominância do uso de artes linheiras para a captura do dourado, espadarte, atuns e
afins. As embarcações utilizadas pelos pescadores abordados possuíam comprimento variando
entre 13 e 30 metros.
Assim, os resultados da implementação dos Projetos de Comunicação Social para as pesquisas
sísmicas avaliadas (EVEREST/GX, 2008 e WETERN GECO/ECOHUB, 2014), que foram apresentados
com mais detalhes no Diagnóstico do Meio Socioeconômico (capítulo II.3.3), e realizadas em
distintos períodos, indicaram que não foram abordadas ou registradas embarcações pesqueiras
artesanais nas proximidades da área pretendida para a pesquisa sísmica nas Bacias de Santos e de
Campos. As embarcações registradas eram de médio a grande porte, voltadas para a pesca
industrial ou de armadores de pesca, que atuavam, principalmente, com artes linheiras em
águas ultra-profundas sobre o Platô de São Paulo, na captura de dourado, espadarte, cações,
atuns e afins.
Essas informações corroboram que a área pretendida pela WESTERNGECO para a pesquisa sísmica
3D Wide Azimuth nas Bacias de Santos e de Campos, pode ser utilizada por pescadores industriais
e armadores de pesca provenientes, principalmente, dos estados do Espírito Santo e Rio de
Janeiro, e em menor escala, por aqueles oriundos de São Paulo e Santa Catarina. Essas frotas são
voltadas para a captura de espécies de peixes pelágicos com hábitos migratórios, com a
utilização de artes linheiras (vara com isca viva, espinhéis/longlines e linha de mão).
Vale destacar que os resultados de Projetos de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro,
apesar de sugeridos para serem considerados pelo TR Nº 002/2018, não foram incluídos na análise
da dinâmica das pescarias artesanais na área pretendida para a pesquisa sísmica marítima, visto
que estes projetos não distinguem, claramente e na maior parte das vezes, pescados capturados
exclusivamente pela pesca artesanal, daqueles provenientes da pesca industrial ou de armadores
de pesca. Adicionalmente, esses projetos de monitoramento não informam os volumes
capturados em cada área de pesca, de maneira que se possa conhecer a origem das capturas, e
com isso, saber se os pescados desembarcados foram capturados, exclusivamente, na área da
pesquisa sísmica nas Bacias de Santos e de Campos.
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Dinâmica da Frota Pesqueira Artesanal nas Bacias de Santos e de
Campos – Dados Secundários

Para a elaboração do presente estudo, apesar de também sugerido no TR Nº 002/2015,
considerou-se por não realizar levantamentos de dados primários junto aos pescadores artesanais
e seus representantes legais na AE, tendo em vista:
a) A existência de extenso material bibliográfico, técnico e científico, sobre a atividade
pesqueira nas Bacias de Santos e de Campos, elaborado por pesquisadores e instituições de
renome;
b) A disponibilidade de informações em estudos recentes elaborados no contexto do
licenciamento ambiental das atividades de O&G nas Bacias de Santos e de Campos, sobre as
áreas de atuação e principais características das frotas pesqueiras artesanais e industriais que
atuam na costa do estado do Rio de Janeiro, incluindo o trecho oceânico proposto para a
realização da pesquisa sísmica marítima;
c) Que a FIPERJ – Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro, iniciou em meados de
2017, junto aos pescadores artesanais dos municípios costeiros desde Cabo Frio até Parati no
RJ, a atualização das informações levantadas em 2014 para a elaboração do PCSPA-BS da
Petrobras (PETROBRAS/FIPERJ, 2015);
d) O desgaste dos diversos atores sociais e dos pescadores locais que são frequentemente
procurados nos levantamentos de dados em campo para prestar, repetidas vezes, as mesmas
informações;
e) O contexto de violência social associado às disputas entre facções criminosas, que prevalece,
em grande parte nas comunidades onde estão inseridas as colônias e associações de
pescadores artesanais dos municípios que constituem parte da AE da atividade (como Rio de
Janeiro, Magé, Itaboraí e São Gonçalo). Este cenário de violência social tem comprometido o
acesso a essas comunidades e, consequentemente, a realização dos levantamentos de
informações com os pescadores artesanais e seus representantes legais.
Assim, a caracterização das atividades pesqueiras artesanais foi elaborada para o atendimento ao
solicitado no TR Nº 002/2018, com a apresentação no capítulo II.3.3 – Diagnóstico do Meio
Socioeconômico, de informações e mapas com as principais características dessa frota,
levantadas por meio de extensa pesquisa bibliográfica de dados recentes.
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Observou-se nos estudos analisados, que nas Bacias de Santos e de Campos atuam pescadores
artesanais dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina,
tanto sobre recursos pesqueiros costeiros, como sobre recursos estuarinos. As principais espécies
costeiras capturadas pelos pescadores artesanais nas Bacias de Santos e de Campos são a
sardinha verdadeira, a sardinha laje, savelha, corvina, pescada foguete, peixe porco ou peroá,
linguados, goete, betara, cações, além dos camarões rosa, sete-barbas, branco e Santana
(IBAMA/CEPSUL, 2006; ÁVILA-DA-SILVA et al., 2007; SANTOS & GRIEP, 2007; VERAS, 2007; BAIL &
BRANCO, 2007; SANTOS et al., 2008; MENDONÇA & MIRANDA, 2008; PETROBRAS/FIPERJ, 2015;
PETROBRAS/MINERAL, 2017; STATOIL/AECOM, 2017).
As embarcações artesanais são principalmente voltadas para a pesca com redes de emalhe, de
cerco, arrasto de fundo, espinhel de superfície e linha de mão, não sendo raro atuarem com mais
de um petrecho de pesca numa mesma pescaria (MENDONÇA & MIRANDA, 2008). Esta frota
pesqueira possui comprimento variando de 3 m a 10 m, e opera em profundidades máximas de 60
a 150 metros (CASTRO, 2000; IBAMA/CEPSUL, 2006; VERAS, 2007; PETROBRAS/UNIVALI, 2015;
PETROBRAS/IPESCA-SP,

2015;

PETROBRAS/FIPERJ,

2015;

PETROBRAS/MINERAL,

2017;

STATOIL/AECOM, 2017).
A análise da dinâmica da frota pesqueira artesanal que opera nas Bacias de Santos e de Campos
permite inferir que estes pescadores atuam, predominantemente, sobre recursos costeiros,
raramente ultrapassando a isóbata de 100 metros, e, portanto, não utilizam de forma expressiva
para as atividades de pesca artesanal, a área pretendida para a pesquisa sísmica marítima,
localizada em região oceânica de águas ultra-profundas.
Na área pretendida para a pesquisa sísmica, as possíveis interfaces com embarcações pesqueiras
deverão ser apenas com aquelas voltadas para a pesca industrial ou de armadores de pesca. Esse
fato decorre, principalmente, da distância da área de aquisição dos dados sísmicos, para a costa
(mais de 85 km de Arraial do Cabo - RJ), que restringe a atuação das embarcações pesqueiras
artesanais, sem autonomia para grandes deslocamentos e para longas permanências no mar.

Coordenador:
532/647

II.6 - Área de Influência da Atividade

3436-00-EAS-RL-0001-03
julho de 2019 Rev. nº 03

II.6.3.2 -

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Síntese da Delimitação da Área de Influência para o Meio
Socioeconômico

Para a delimitação da Área de Influência relativa ao meio socioeconômico foram cruzadas as
informações referentes às características do fundo marinho na área da pesquisa sísmica, com os
dados secundários sobre a pesca na região e com dados provenientes de abordagens de
embarcações in loco, quando de pesquisas sísmicas realizadas em áreas relativamente próximas,
nas Bacias de Santos e de Campos, nos anos de 2008 e de 2104.
As informações sobre as características do fundo marinho na região indicam que, as modalidades
de pesca envolvendo a utilização de linhas e espinhéis para a captura de dourado, espadarte,
atuns e afins, são favorecidas e praticadas na área pretendida para a pesquisa sísmica. Esses
dados restringem as possíveis interferências dessa atividade sobre as embarcações linheiras,
normalmente de maior porte e autonomia, que possuem mobilidade para grandes deslocamentos,
e que atuam ao longo do ano em diferentes regiões da costa brasileira.
As informações levantadas quando da abordagem de embarcações pesqueiras durante pesquisas
sísmicas marítimas já realizadas nas Bacias de Santos e de Campos, foram consideradas no
presente estudo para reforçar que tipo de frota pesqueira pode atuar em águas oceânicas
profundas e ultra-profundas da Bacia de Santos e de Campos, em especial na área prevista para a
pesquisa sísmica marítima. Os estudos considerados corroboraram a presença nessa região, de
embarcações pesqueiras industriais e de armadores de pesca, de médio e grande porte, voltadas
para a captura do dourado, espadarte, cações, atuns e afins, com o uso de vara com isca viva,
linha de mão e espinhéis.
Por fim, a análise dos mapas contendo as áreas de pesca artesanal, em conjunto com as demais
informações sobre as práticas pesqueiras artesanais levantadas para cada município da Área de
Estudo, e apresentadas no item II.3.3 deste EAS, permitiu inferir que a pesca artesanal praticada
pelos pescadores dos oito municípios da Área de Estudo é predominantemente costeira, não
tendo nenhuma interface com a área da pesquisa sísmica e não sofrerá interferências diretas
desta atividade.
Desta forma, considerando todas as informações sobre a pesca obtidas para a elaboração deste
EAS, em virtude de não ocorrerem atividades de pesca artesanal na área da pesquisa sísmica, não
foi possível para o presente estudo determinar algum município costeiro como integrante da Área
de Influência para o meio socioeconômico devido à prática da pesca artesanal, conforme
solicitado no TR Nº 002/2018.
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Há de se considerar, porém, a base de apoio marítimo em Niterói e as bases aéreas em
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e em Macaé. Essas bases e suas áreas operacionais
são consideradas na AI referente ao meio socioeconômico. Adicionalmente, em virtude da
existência de infraestruturas para a gestão de resíduos sólidos provenientes da atividade nos
municípios do Rio de Janeiro e Niterói, esses municípios foram, também, considerados na Área
de Influência para o meio socioeconômico.
Vale ainda destacar que na área da pesquisa sísmica, foi considerada a área de segurança de 500
metros no entorno de cada navio sísmico como área de influência para o meio socioeconômico,
considerando a pesca industrial e de armadores. Nesta área será proibida a pesca e qualquer tipo
de navegação não relacionada à pesquisa sísmica marítima.

II.6.4 -

Área de Influência da Pesquisa Sísmica Marítima

Tendo como base as informações apresentadas neste capítulo, a Área de Influência da atividade,
de pesquisa sísmica, isto é, a abrangência geográfica dos impactos diretos e indiretos desta
atividade é resumida no Quadro II.6-1 a seguir, de acordo com o meio afetado, e a
sua representação espacial é apresentada no Mapa da Área de Influência - 3436-02-EAS-MP1003 (Anexo II.6-2).
Quadro II.6-1 - Áreas de Influência da atividade.
MEIOS
Físico e Biótico

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE
Área da Pesquisa Sísmica (cerca de 68.562,80 km2) + à Área de Navegação (cerca de 168,50 km2) =
68,731,30 km2.
Pesca

Socioeconômico

Área de 500 metros no entorno de cada navio sísmico.
Área de Navegação dos barcos de apoio (cerca de 168,5 km2).

Bases de apoio aéreo

Aeroportos de Jacarepaguá, Cabo Frio e Macaé, no RJ.

Bases de apoio marítimo

Área do terminal marítimo da BRASCO em Niterói, RJ.

Infraestruturas para a gestão de
resíduos sólidos

Municípios do Rio de Janeiro e Niterói, RJ.
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O Prognóstico ambiental da área de influência desta atividade contempla as possíveis alterações
dos fatores analisados no Diagnóstico Ambiental; são considerados os cenários básicos:

 Implantação do projeto
 Não implantação do projeto.

II.7.1 -

Implantação do Projeto

A atividade abordada neste EAS, dentre outras, incrementa o conhecimento de dados geológicos
das Bacias de Santos e Campos. Desta forma, contribui com o conhecimento de informações
sobre o potencial de hidrocarbonetos na região.
A atividade sísmica 3D Wide Azimuth tem duração prevista de 18 meses e visa utilizar a
infraestrutura existente nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro para apoio aéreo, marítimo e
destinação final de resíduos gerados ao longo da atividade sísmica. A demanda prevista pode
gerar empregos diretos e indiretos e fomentar o setor de prestação de serviços locais.
A atividade sísmica será desenvolvida em profundidade superior a 1.500 metros, a uma distância
87 km da costa, em relação ao município de Arraial do Cabo-RJ. De acordo com levantamento
realizado no diagnóstico deste estudo, é esperada pouca interação com a atividade de pesca
artesanal, uma vez que a área definida para aquisição de dados é de grande profundidade.
A distância da área definida para aquisição sísmica e a costa permite avaliar que os ecossistemas
costeiros não serão impactados pela atividade. Eventualmente, pode haver interação entre as
embarcações envolvidas na atividade e a biota costeira, como quelônios e cetáceos.
É importante ressaltar que serão desenvolvidos programas e planos ambientais, previstos no
âmbito do licenciamento ambiental, com objetivo de evitar e minimizar tais impactos.
O resultado do processamento de dados sísmicos é primário na definição de reservas de petróleo
e gás e faz parte de um conjunto de investigações para tal definição. No caso hipotético de haver
presença e comercialidade de recursos na região, o setor petrolífero será desenvolvido, e outros
impactos operacionais e acidentais poderão ter diferentes graus de importância quando
comparados aos desta fase. A indústria de E&P tenderá a desenvolver novas empresas de
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fornecimento de materiais e equipamentos, além de desenvolver mão de obra qualificada,
atendendo necessidade de Conteúdo Local.
O desenvolvimento pode gerar melhoria na infraestrutura municipal, no âmbito de saúde,
transporte, construção civil e segurança, que são setores a serem indiretamente impulsionados
em longo prazo.
Com atividades de exploração e produção de petróleo, que não devem ser abordadas no presente
estudo, a possibilidade de acidente como vazamento de óleo no mar é potencializada. Embora
em baixa frequência, um acidente desta natureza pode ter graves consequências e causar sérios
prejuízos ao meio ambiente e atividades socioeconômicas.
A (futura) instalação de unidades de perfuração/produção pode gerar áreas de exclusão no
ambiente marinho, devido à segurança de embarcações e/ou equipamentos. O trânsito de
embarcações é comum na região, podendo (eventualmente) ocorrer abalroamento com
embarcações de pesca e incidentes com petrechos de pesca à deriva.

II.7.2 -

Não Implantação do Projeto

A atividade sísmica incrementa o levantamento de dados da geologia das Bacias de Santos e
Campos. Desta forma, contribui com o conhecimento de informações sobre o potencial de
hidrocarbonetos em superfície desta região.
A não realização da atividade impediria o levantamento de informações que não contribuiria com
o desenvolvimento da atividade de exploração/produção de petróleo e gás. A região prevista
para desenvolvimento da atividade não teria a chance de intensificar a geração de emprego e
renda, e também não envolveria a população costeira em ações de conscientização voltada para
preservação de recursos naturais e uso sustentável destes.
Os impactos negativos (bem como os impactos positivos) previstos para o desenvolvimento da
atividade sísmica não ocorreriam no caso de não implementação do empreendimento. Neste
caso, sendo a sísmica a primeira fase de investigação do fundo marinho em relação à presença de
reservas de hidrocarbonetos, não ocorreria a continuidade do processo de exploração e produção
de petróleo.
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MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS E
PROJETOS/PLANOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Com base nas características da atividade, associadas à avaliação e descrição dos impactos
ambientais apresentados ao longo deste estudo, este item propõe medidas que visam à
conservação da qualidade do meio ambiente, através da adoção de medidas de minimização,
eliminação ou mesmo compensação associadas aos impactos identificados para a atividade.
Assim, definido o conjunto de medidas, estas foram incorporadas em programas a serem
implementados nas fases subseqüentes à atividade de perfuração. Nestes programas estão
indicadas estratégias de ação, objetivos a alcançar em termos de mitigação, o alvo das ações a
serem empreendidas, entre outros. Seguem-se os programas ambientais descritos ao longo
desta Seção:
II.8.1 - Projeto de Controle da Poluição - PCP: pretende minimizar os impactos provenientes da
geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos em embarcações sísmicas e de apoio.
II.8.2 - Projeto de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM: implementar os procedimentos de
mitigação e monitoramento descritos no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas
Sísmicas Marítimas (out/2018).
II.8.3 - Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP: incrementar o Monitoramento da
Biota Marinha possibilitando o registro de cetáceos no período noturno.
II.8.4. Plano de Manejo de Aves nas Embarcações da Atividade Sísmica - PMAVE: Planejado e
executado de acordo com o “Guia para elaboração do Projeto de Monitoramento de Impactos de
Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna - PMAVE, relativo aos processos de licenciamento
ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás natural",
considerando o efeito atrativo de estruturas artificiais no ambiente offshore.
II.8.5 - Projeto de Monitoramento de Praias - PMP: visa identificar e registrar impactos
ambientais das atividades humanas, com ênfase naquelas de Exploração e Produção de
hidrocarbonetos, que se manifestam na biota marinha e nos ecossistemas costeiros.
II.8.6 - Projeto de Comunicação Social - PCS: compreende a divulgação da atividade para as
comunidades residentes na Área de Influência, informando-as sobre os impactos da atividade e as
ações a serem tomadas.
II.8.7 - Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores - PEAT: visa adequar os
trabalhadores envolvidos na atividade frente ao potencial poluidor da atividade.
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II.8.8 - Plano de Compensação da Atividade Pesqueira - PCAP: não se aplica.
II.8.9 - Repasse de Informações para o Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte: pretende-se
correlacionar os impactos das atividades de pesquisa sísmica marítima sobre o comportamento
de cetáceos, por meio de ferramentas de telemetria satelital.
II.8.10 - Projeto de Telemetria de Cetáceos: objetivo de definir os padrões comportamentais de
mergulho, vocalização e forrageamento da(s) espécie(s)-alvo(s) para respostas de curto prazo e
eventuais alterações deste padrão em função do impacto acústico oriundo da atividade de
pesquisa sísmica, além de definir e caracterizar o som recebido pelo cetáceo e correlacioná-lo
aos eventos biológicos e comportamentais registrados.
II.8.11 - Modelagem Acústica Ambiental: Apresenta modelagem computacional detalhada do
decaimento sonoro das fontes e da dispersão sonora da atividade nas mesmas condições
climáticas e épocas do ano proposta para desenvolvimento da atividade, considerando as
características locais de propagação. Os resultados acústicos obtidos serão integrados a dados
bióticos disponíveis para a região bem como relativos à biologia das espécies que ali ocorrem.
II.8.12 - Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem Acústica
Ambiental: medições realizadas por meio de hidrofones fixos, da dispersão sonora horizontal e
vertical, permitindo avaliar o nível acústico a ser recebido pela biota marinha em diferentes
distâncias e profundidades, de forma que permita comparações em situações com e sem
atividade e em diferentes épocas do ano, incluindo vocalizações detectadas.

Plano de Ação de Emergência
Embora não haja necessidade de apresentação de um Plano de Ação de Emergência, a empresa
tem conhecimento da necessidade de dispor equipamentos de resposta a derramamentos de óleo
normalmente exigidos pela autoridade marítima brasileira e pelas normas internacionais de
prevenção à poluição marinha, seguindo as melhores práticas da indústria no que se refere à
prevenção da poluição marinha por hidrocarbonetos, especialmente por haver abastecimento da
embarcação sísmica em alto-mar.
Serão dispostos em local visível e de fácil acesso no navio sísmico os fluxogramas de
comunicação, listagem atualizada de telefones dos órgãos a serem contatados e quadro com as
funções e responsabilidades em caso de emergência.
Em caso de acidentes com vazamento de substâncias oleosas ou tóxicas para o meio ambiente, o
IBAMA será notificado imediatamente.
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Projeto de Controle da Poluição - PCP

De acordo com o Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA nº 002/2018 para elaboração
de Estudo Ambiental de Sísmica para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth
na Bacia de Santos e Campos, o Projeto de Controle da Poluição deve seguir as diretrizes
constantes da versão final da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11.
Desta forma, o Texto Padrão é apresentado no Anexo II.8.1-1, planilhas de “Metas de Redução
de Geração de Resíduos a Bordo” e de “Metas de Disposição Final em Terra” são apresentadas no
Anexo II.8.1-2, de acordo com as revisões solicitadas no Parecer Técnico nº 053/2019. Os
Cadastros Técnico Federal (CTF/AIDA) do responsável e da empresa (WesternGeco Serviço de
Sísmica Ltda.) são apresentados no Anexo II.8.1-3.
Os valores indicados na Tabela 1 referentes à “Metas de redução de geração de resíduos a bordo”
foram estabelecidos com referência na média dos valores do quantitativo relativo da Tabela 6 do
Relatório PCP dos últimos empreendimentos da Empresa, sendo estes:

 Atividade de pesquisa sísmica 4D na Bacia de Campos Processos 02022.003306/2008 e
02022.003307/2008-03;

 Atividade

de

Pesquisa

Sismíca

Marítima

4D

na

Bacia

de

Santos

Processo

02022.000257/2011 08;
Considerando que a empresa WesternGeco Serviço de Sísmica Ltda. preza pela minimização da
geração de resíduos e opta pela utilização de materiais recicláveis em suas unidades, a meta
estabelecida para redução de geração de resíduo no navio sísmico foi de 1%.
Os resíduos identificados como “Lodo Residual”, “Tambor não contaminado”, “Fluido de cabo
sísmico” e “Borracha não contaminada” não tiveram metas estabelecidas por não terem sido
gerados nas duas últimas atividades da empresa. Ressalta-se que o material utilizado nesta
atividade será cabo sísmico sólido, de forma que o resíduo “fluido de cabo sísmico” não
será gerado.
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II.8.1.1 -

Portos e Bases de Apoio

A base de apoio logístico escolhida para esta atividade será a Brasco Logística Offshore, a qual
está localizada na Ilha da Conceição, no município de Niterói (RJ).
Não há a previsão de abastecimento em porto/terminal. O abastecimento das embarcações
sísmicas será realizado pela embarcação de apoio em alto mar. Nestas operações, será mantida
distância igual ou superior a 15 km da costa, na tentativa de minimizar os riscos ambientais que
possam ser causados por eventual derramamento de combustível.
Ao longo da atividade sísmica, os principais insumos utilizados pela embarcação que terão
abastecimento contínuo são: óleo diesel marinho, óleo de lubrificação, óleo de combustível, óleo
hidráulico e querosene; água potável, gêneros alimentícios; materiais utilizados na atividade
marítima como: bóias, embalagens, papel, caixa, baterias, medicamentos, peças e componentes
para motores, cabos elétricos e de canhão, mangueiras, revestimento de cabos sísmicos
descartáveis, tintas, solventes, latas de aerossol, entre outros.

II.8.1.2 -

Transporte e Destinação Final de Resíduos

Os resíduos gerados a bordo das embarcações (sísmicas, assistente e de apoio) deverão ser
transferidos para a Brasco Logística Offshore. O transporte para local de destinação final será
realizado por rodovias, em rotas cotidianas às empresas licenciadas.
Durante a atividade sísmica, a previsão de retirada de resíduos é mensal. Como a embarcação
permanece na área de aquisição de dados, os resíduos gerados são transferidos para as
embarcações de apoio e/ou assistente. Os resíduos encaminhados para base de apoio serão
destinados de acordo com a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11, atendendo as exigências
do órgão ambiental.
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Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM)

Seguindo a determinação do Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA nº 002/2018 e os
Pareceres Técnico 053/2019 e 131/2019, referente à Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos, o Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
(PMBM) será implementado de acordo com o “Guia de Monitoramento da Biota Marinha em
Pesquisas Sísmicas Marítimas”, disponível em www.ibama.gov.br/licenciamento, emitido em
out/2018.

II.8.2.1 -

Objetivos

O Projeto de Monitoramento da Biota Marinha possui dois objetivos:
(i) implementar medidas de mitigação do impacto da pesquisa sísmica sobre mamíferos e
quelônios marinhos e
(ii) gerar dados padronizados sobre a ocorrência e comportamento desses grupos para
aprofundar o entendimento dos possíveis efeitos causados pelos disparos de canhões de
ar.

II.8.2.2 -

Procedimentos Específicos

Conforme descrito no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas,
os Observadores de Bordo atenderão aos seguintes critérios:
“Cada equipe de Observadores de Bordo é formada por, no mínimo, 3 (três)
profissionais embarcados, de modo que ao menos 2 (dois) estejam em esforço de
observação simultâneo durante todo o período diurno.
Todos os Observadores de Bordo devem ter formação superior em área compatível
com a função, como Biologia, Oceanografia, Engenharia de Pesca ou Medicina
Veterinária. Experiência acadêmica prévia com mamíferos marinhos é desejável.
Pelo menos 2 (dois) profissionais de cada equipe de observadores devem ter
experiência prévia em observação de biota marinha na mesma função a bordo de
navios sísmicos, por no mínimo 100 dias.
Todos os Observadores de Bordo devem passar por treinamento referente aos
procedimentos de observação da biota marinha e de comunicação interna.
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Pelo menos dois profissionais de cada equipe devem ser fluentes na língua inglesa
para que haja comunicação clara com os demais tripulantes da embarcação
sísmica.”
Previamente ao início da atividade de pesquisa sísmica, as equipes de Observadores de Bordo
deverão participar de treinamento relativo ao procedimento de observação de biota marinha e
aos procedimentos de comunicação interna para suspensão de disparos e aumento gradual da
potência do pulso sísmico (soft start).
A bordo das 4 embarcações sísmicas, atuarão equipes ambientais completas, de observadores de
bordo (MMOs) e Operadores de PAM. O monitoramento ambiental será realizado de forma
coordenada entre as embarcações. As equipes ambientais das diferentes embarcações sísmicas
irão atuar de forma integrada. As atividades serão coordenadas via rádio, em conjunto com as
quatro embarcações, em tempo real.
Desta forma, entende-se que cada embarcação deve atender às diretrizes propostas no Guia de
Monitoramento (out/2018). Caso o posicionamento do(s) animal(ais) interfira na atividade de
mais de um navio sísmico, a atividade sísmica será interrompida em cada navio sísmico que se
fizer necessário.
Segue abaixo alguns exemplos que ilustram algumas situações que podem acontecer durante a
atividade de aquisição sísmica. Ressalta-se que os raios de 1.000 metros são tomados das fontes
sonoras e não da embarcação sísmica.
Exemplo 1: Animais marinhos detectados* fora da área de exclusão.
Nenhuma fonte sonora será desativada, pois o mesmo encontra-se a mais de 1.000 metros da
fonte sonora mais próxima.
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Exemplo 2: Animais marinhos detectados dentro da área de exclusão.
Animais marinhos detectados dentro da área de exclusão do navio A. Apenas a fonte sonora do
navio A, será desativada.

Não só por considerar o navio da extremidade do arranjo; se o animal marinho for detectado
dentro da área de exclusão do navio C, apenas a fonte do navio C será desativada.

Cada embarcação sísmica atuará nas diretrizes propostas no Guia de Monitoramento (out/2018).
O acompanhamento do(s) grupo(s) detectado(s) auxiliará na necessidade de paralisação das
demais embarcações. Ou seja, as quatro embarcações atuam em conjunto; em caso de detecção,
cada fonte sonora que estiver próxima do(s) animal(ais) (até 1.000m) terá o funcionamento
interrompido. As outras fontes sonoras continuam atuando, caso não haja aproximação do(s)
animal(ais).
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Se um animal é avistado na interseção das áreas de exclusão dos navios vizinhos, ambos os navios
desligarão suas fontes, conforme ilustrado abaixo.

A necessidade de retorno para infill dependerá da frequência, duração e localização dos
desligamentos.
O cronograma apresentado considera, com base em dados históricos, o período necessário para
fazer infill, paradas por mau tempo e manutenção de cabos.
Teoricamente os quatro navios deveriam retornar caso a área de infill fosse grande o suficiente.
Essa decisão é tomada com base em mapas de cobertura produzidos no navio. Esses mapas
auxiliam na elaboração do procedimento e de quantos navios serão necessários para fazer o
infill. São raros os casos em que se necessita dos quatro navios para fazer o infill. Por isso, é
comum esperar por um período de inatividade técnica de um dos quatro navios e aproveitar para
retornar às áreas de infill.
Por se tratar de uma configuração com quatro navios, as variáveis para infill podem ser muitas.
Normalmente optamos por aquela com menor impacto para o meio ambiente e que não traga
perda na qualidade dos dados.
As figuras a seguir ilustram alguns cenários que podem ocorrer durante uma operação de infill.
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Cenário 1
A fonte do navio A ficou desativada por detecção de animal durante um determinado período da
aquisição.
Nesse caso, o infill precisaria somente de dois navios (A e D) com fontes e cabos ativados, porém
os navios B e C não seriam necessários, já que os mesmos contribuíram com suas fontes no
levantamento original.
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Cenário 2
A fonte do navio B ficou desativada por detecção de animal durante um determinado período da
aquisição de dados sísmicos.
Nesse caso, o infill precisaria somente de três navios (A, B e D) com fontes e cabos ativados,
porém o navio C não seria necessário, já que o mesmo contribuiu com sua fonte no levantamento
original.

Cenário 3
A fonte do navio C ficou desativada por detecção de animal durante um determinado período da
aquisição.
Nesse caso, o infill precisaria somente de três navios (A, C e D) com fontes e cabos ativados. O
navio B não seria necessário, já que o mesmo contribuiu com sua fonte no levantamento original.
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Cenário 4
A fonte do navio D ficou desativada por detecção de animal durante um determinado período da
aquisição.
Nesse caso, o infill precisaria somente de dois navios (A e D) com fontes e cabos ativados, os
navios B e C não seriam necessários, já que os mesmos contribuíram com suas fontes no
levantamento original.

Cenário 5
As fontes dos navios B e C ficaram desativadas por detecção de animal durante um determinado
período da aquisição.
Esse é um dos poucos casos que o infill precisaria dos quatro navios (A, B, C e D) com fontes e
cabos ativados, já que na passada original, os navios B e C não contribuíram com suas fontes no
levantamento original.
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Cenário 6
As fontes dos navios A e C ficaram desativadas por detecção de animal durante um determinado
período da aquisição.
Nesse caso, o infill precisaria de três navios (A, C e D) com fontes e cabos ativados, porém o
navio B não seria necessário, já que o mesmo contribuiu com suas fontes no levantamento
original.

Devido a distância de 1400 metros entre navios, normalmente as embarcações são tratadas como
se fossem operações independentes, então se, durante a partida suave ou soft start, um
mamífero marinho for detectado dentro da zona de exclusão dessa embarcação, o soft start da
mesma embarcação será atrasado, as outras três embarcações podem continuar (presumindo que
nenhum mamífero tenha sido observado em nenhuma das zonas de exclusão).
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Embora cada embarcação seja considerada independente em termos de desligamento e soft
start, é importante mencionar que a comunicação constante entre os observadores de todos os
navios é fundamental para a operação, isso permitirá a tomada de ações imediatas no caso de
um animal marinho ser avistado dentro de qualquer zona de exclusão.
Segue abaixo um exemplo de como são feitas as operações de soft start na aquisição Wide
Azimith.
1)

Os quatro navios adquirindo dados e o navio A está prestes a iniciar seu soft start.

2) Conforme o progresso, a fonte no navio A está aumentando sua energia.
3) Posteriormente, um animal marinho é avistado dentro da área de exclusão do navio C.
4) Isso fará com que a fonte na embarcação C seja desligada enquanto as outras embarcações
continuam sua operação normalmente, pois não são afetadas (podemos notar que a
embarcação A continua o soft start).
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Metodologia

A observação de bordo deve ocorrer durante todo o período diurno, enquanto houver condições
adequadas de visibilidade. O monitoramento sempre deve ser realizado simultaneamente por, no
mínimo, dois observadores de biota independentemente de o navio estar ou não disparando os
canhões de ar, como por exemplo, durante as manobras de mudança de linha, em caso de
problemas técnicos das fontes sonoras ou durante a navegação entre o porto de apoio e a área de
atividade. Esse esforço é importante para o aprimoramento da técnica de observação e para
ampliar o conhecimento sobre a distribuição de mamíferos e quelônios marinhos nas águas
brasileiras, além de possibilitar análises comparativas das avistagens em diferentes condições
operacionais.
São disponibilizados aos Observadores de Bordo todo o material necessário para desempenho de
suas funções, como binóculos, câmeras fotográficas, rádios portáteis e outros. O material
disponibilizado possui qualidade e especificações compatíveis com o trabalho a ser realizado
(ex.: binóculo reticulado e câmeras digitais com resolução, zoom ótico e capacidade de
armazenamento adequados).
Devem ser registrados os horários e posições dos principais eventos observados, como a
primeira posição avistada, primeira avistagem dentro da área de exclusão e menor distância da
fonte sísmica.
Para o esforço de observação, os Observadores devem buscar posicionamento em pontos altos da
embarcação, permitindo o maior alcance e cobertura possível da Área de Exclusão. Sempre que
possível, cada Observador deve estar posicionado em um dos bordos da embarcação (“asas”),
revezando o lado periodicamente para minimizar a fadiga visual. Deve ser evitado o
posicionamento centralizado dos Observadores de Bordo.
Durante os períodos de descanso e alimentação dos profissionais, deve ser adotado um sistema
de rodízio de forma a manter sempre ao menos dois Observadores de Bordo ativos no
monitoramento.
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O regime de trabalho do observador deve intercalar períodos de esforço de observação com
períodos de descanso e paradas para refeições. O tempo máximo empregado em esforço contínuo
de observação será de 2 (duas) horas, para evitar a queda na qualidade do trabalho em função da
fadiga. Este período máximo pode ser estendido em caso de observação de animais na área da
atividade. O período dedicado ao descanso será de, no mínimo, 30 minutos sem quaisquer
atribuições relativas ao trabalho.
Todos os mamíferos e quelônios marinhos detectados devem ser registrados nas planilhas
padronizadas, mesmo que se encontrem além da Área de Exclusão.
Os procedimentos para interrupção dos disparos dos canhões, para aumento gradual do pulso
sísmico, para mudança de linha sísmica e operação noturna ou condições precárias de visibilidade
são apresentados no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas e
serão integralmente aplicados durante o desenvolvimento da atividade sísmica.
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II.8.3 -

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo - PMAP

Os mamíferos marinhos são identificados ao longo da atividade sísmica por observadores de
bordo que desenvolvem o Projeto de Monitoramento da Biota (PMBM) durante o período diurno.
O MAP possibilita a detecção de mamíferos marinhos no momento da vocalização. De acordo com
a disponibilidade dos hidrofones rebocados pelo navio, é possível estimar a distância do(s)
animal(ais) em relação às fontes sonoras no navio sísmico.
Devido à importância da avaliação dos efeitos da atividade sísmica sobre os mamíferos marinhos,
o IBAMA estabelece sua utilização obrigatória em pesquisas sísmicas marítimas no Brasil. Atuando
de maneira coordenada com a observação visual, o MAP pode aumentar significativamente a
eficácia da mitigação do impacto acústico sobre os mamíferos marinhos.
Ambas as ferramentas, utilizadas em conjunto, contribuem para comparação da eficácia dos
métodos de detecção de mamíferos marinhos nas proximidades da embarcação.

II.8.3.1 -

Justificativa

O Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP) é justificado pela necessidade do
conhecimento da presença de mamíferos marinhos em período de pouca ou nula visibilidade,
como por exemplo instabilidades atmosféricas ruins ou período noturno.

II.8.3.2 -

Objetivo

Objetivo Geral
Com o objetivo de maximizar a mitigação dos impactos acústicos sobre os mamíferos marinhos, a
empresa adotará o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (MAP) durante toda a aquisição de
dados sísmicos.
Objetivos Específicos

 Estar operando 24 horas por dia, todos os dias do projeto, mesmo quando a fonte sonora não
estiver ligada;

 Parar a fonte sonora sempre que uma vocalização for identificada na área de exclusão
(1.000 m da fonte sonora);
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 Identificar e registrar vocalizações de mamíferos marinhos;
 Contribuir para a formação de um banco de dados de mamíferos marinhos.

II.8.3.3 -

Metas

O presente Projeto ambiental tem como meta incluir ferramentas aos procedimentos de
mitigação dos impactos ambientais em populações de mamíferos marinhos realizando:

 Monitoramento durante 24 horas por dia;
 Interrupção imediata da fonte sonora após a identificação de vocalização na área de exclusão
(1.000 metros da fonte sonora);

 Documentar todos os eventos, com preenchimento da planilha;

II.8.3.4 -

Indicadores

O Projeto de Monitoramento Acústico Passivo utiliza como indicadores:

 Número de observações visuais e detecções acústicas;
 Evidência de detecção acústica por espectrograma ou gravação;
 Localização dos mamíferos marinhos detectados pelo monitoramento passivo (Print screen da
tela).

II.8.3.5 -

Público-alvo

O Projeto abrange o seguinte público-alvo:

 Trabalhadores da área de operações da atividade sísmica;
 Operadores do MAP diretamente envolvidos na implementação do Projeto;
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II.8.3.6 -

Metodologia

O trabalho de observação conduzido pelos observadores de mamíferos marinhos (MMOs) é
indispensável durante todo o período de visibilidade, conforme descritos no Guia de
Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marinhas, desenvolvido pelo
CGMAC/IBAMA e disponível em www.ibama.gov.br/licenciamento (out/2018).
Sempre que houver detecção acústica e/ou observação visual de cetáceos, será feita uma
comunicação através de rádio VHF entre os observadores visuais e operadores de MAP. Os dados
obtidos pelo MAP durante operações diurnas serão comparados com aqueles obtidos pelos
observadores de bordo, como forma de testar e comparar a eficácia dos métodos na detecção de
mamíferos marinhos nas proximidades da embarcação.
O MAP também será utilizado durante os períodos em que a fonte sonora esteja desligada, para
identificação dos parâmetros acústicos das espécies de cetáceos presentes e dos padrões de
vocalização, salvo em períodos onde o arranjo contendo os hidrofones esteja recolhido, devido à
manutenção, ou durante manobras onde os arranjos das fontes sonoras possam enroscar no
arranjo do MAP. Ressalta-se que durante estes períodos, não haverá disparos das fontes sonoras,
sendo assim desnecessário o uso de mitigação.
O monitoramento e mitigação das operações sísmicas realizadas durante o período noturno ou
diurno com baixa visibilidade serão feitos exclusivamente através do MAP, seguindo as regras
estabelecidas no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Atividades de Aquisição de Dados
Sísmicos vigentes.
O MAP de cetáceos é realizado em tempo real através de cabos de hidrofones rebocados nos
navios sísmicos. A localização dos sinais acústicos é feita pelo do cálculo dos ângulos dos sinais
recebidos, possibilitando estimar a distância dos animais em relação aos canhões de ar.
Adicionalmente, as seguintes diretrizes serão observadas:

 “Quaisquer interrupções no monitoramento, devido a problemas técnicos ou necessidades
operacionais devem ser informadas na(s) respectiva(s) planilha(s) de esforço de detecção
acústica;

 Visando minimizar interrupções no esforço de detecção acústica, deverá haver a bordo
componentes sobressalentes para todo o sistema de MAP;
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 Caso os equipamentos apresentem mal funcionamento ou danos, serão adotados os seguintes
procedimentos:

(i)

“Se o problema ocorrer à noite ou em condições precárias de visibilidade com as
fontes sonoras ligadas, será permitida a continuidade da linha sísmica em
andamento por um período máximo de uma hora. Após esse período, a atividade
da fonte sísmica deve ser suspensa até que o sistema MAP seja reparado ou que
seja possível a mitigação pelo monitoramento visual.

(ii)

Será permitida a operação sísmica exclusivamente no período diurno com o
monitoramento visual, por um prazo máximo de 48 horas corridas a partir da
constatação do problema. Ao final deste período a atividade de pesquisa sísmica
deverá ser integralmente interrompida até que se reestabeleça o pleno
funcionamento do MAP.

(iii)

Caso durante o período de 48 horas ocorram condições precárias de visibilidade,
será permitida a continuidade da linha sísmica em andamento por um período
máximo de uma hora. Após esse período, a atividade da fonte sísmica deve ser
suspensa até que o sistema MAP seja reparado ou que seja possível a mitigação
pelo monitoramento visual.”

Por se tratar da aquisição Wide Azimuth (WAZ), a atividade sísmica será desenvolvida com 4
embarcações em conjunto. Nas quatro embarcações serão desenvolvidos os procedimentos
descritos no Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP), de acordo com o Guia de
Monitoramento (out/2018). O Monitoramento acontecerá de forma coordenada entre as
embarcações, com comunicação clara e eficiente entre as equipes.
As fontes sonoras serão paralisadas quando houver detecção na área de exclusão, considerando
cada embarcação, separadamente. De acordo com o deslocamento do(s) animal(ais), duas, três
ou quatro arranjos de fontes sonoras serão paralisados.

II.8.3.7 -

Características da plataforma computacional PAMGuard

A plataforma computacional utilizada será o PAMGuard, amplamente utilizada nos sistemas de
MAP para indústria offshore. O PAMGuard é um programa de código aberto que integra diversas
funções para detecção, localização e classificação de sinais acústicos para mitigação de
mamíferos marinhos.
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O monitoramento, detecção, gravação e rastreamento dos sinais de cetáceos captados são feitos
em tempo real. Diferentes módulos do programa podem ser monitorados simultaneamente, tais
como os espectrogramas para visualização gráfica do som, os detectores automáticos de assovios,
grunhidos e clicks, e o módulo mapa para rastreamento dos sinais e localização. O programa é
configurado de acordo com as especificações necessárias para cada navio, tornando a localização
dos sinais detectados a mais precisa possível.
A localização dos sinais acústicos detectados permite o cálculo da distância do animal que
produziu os sons em relação aos canhões de ar. O sistema fornece uma indicação do ângulo dos
sinais acústicos de forma ambígua (direita-esquerda), porém isto não interfere nos
procedimentos de mitigação.

II.8.3.8 -

Diretrizes para o Uso do MAP

Os procedimentos para interrupção dos disparos dos canhões, para aumento gradual do pulso
sísmico, para mudança de linha sísmica e operação noturna ou condições precárias de visibilidade
são apresentados no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas e
serão integralmente aplicados durante o desenvolvimento da atividade sísmica.

II.8.3.9 -

Etapas da Execução

O MAP começará a ser implantado juntamente com a pesquisa sísmica. A equipe de operação do
MAP deve ser formada por no mínimo três profissionais e será exclusivamente dedicada à
operação deste projeto. Ao menos dois destes profissionais deverão possuir experiência
comprovada como operadores de MAP em embarcações sísmicas. Todos devem ter formação
superior compatível e capacitação específica sobre a tecnologia e sua aplicação. O profissional
com menor experiência deverá ter o auxílio e supervisão dos profissionais mais experientes. Os
Operadores de MAP devem ter fluência suficiente na língua inglesa para que haja comunicação
clara com os demais tripulantes da embarcação sísmica.
O MAP será operado durante toda a pesquisa nos períodos diurno e noturno. E ao final da
pesquisa sísmica será elaborado um relatório com todos os dados obtidos e esses dados também
serão inseridos no SIMMAM.
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A bordo das 4 embarcações sísmicas, atuarão equipes ambientais completas, de observadores de
bordo (MMOs) e Operadores de PAM. O monitoramento ambiental será realizado de forma
coordenada entre as embarcações.
Desta forma, entende-se que cada embarcação deve atender às diretrizes propostas no Guia de
Monitoramento (out/2018). Caso o posicionamento do(s) animal(ais) interfira na atividade de
mais de um navio sísmico, a atividade sísmica será interrompida em cada navio sísmico que se
fizer necessário.

II.8.3.10 - Equipamentos
Para desenvolvimento do Projeto, são instalados hidrofones que capturam a vocalização de
mamíferos marinhos. O sistema apresenta arranjo de hidrofones, conexão com a unidade de
processamento eletrônico e software.
A unidade de processamento eletrônico contém uma unidade de armazenamento temporário
(composto de fontes de alimentação, placas de armazenamento, cartão National Instruments
para o sinal de alta frequência e usb1208 para profundidade) e uma unidade de amplificador para
sinal de baixa frequência.
Na saída de áudio, estão processador de sinal e filtro, que atuam no processamento do sinal do
hidrofone para o som ouvido pelo operador. Algumas espécies de mamíferos marinhos podem ser
identificadas por características específicas das vocalizações detectadas. A atividade deve
ocorrer com a utilização do software PAMGuard.
O Arranjo dos Hidrofones será composto por 4 hidrofones e 4 pré-amplificadores, e um sensor de
profundidade. Os hidrofones são elementos esféricos com resposta em banda larga, na faixa de
75Hz – 200kHz, -3dB. Os hidrofones estão montados em um cabo eletromecânico de 125 m metros
de comprimento por 17 mm de diâmetro. O espaçamento entre H1 – H2 é de 3 metros, bem como
o espaçamento entre os dois últimos hidrofones (H3 – H4 é de 3 metros). O espaçamento entre os
dois pares (H2- H3) de hidrofones é de 97 metros. Um cabo de poliéster (corda) ou material
similar será amarrado ao final do cabo eletromecânico para que o arranjo inteiro seja rebocado
totalmente na posição horizontal (Figura II.8.3-1).

Coordenador:
II.8.3 - Projeto de Monitoramento Acústico Passivo - PMAP

559/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NA BACIA DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica – EAS

A implantação dessa matriz reduz os níveis de ruído de ambiente em baixas frequências, pois os
hidrofones estão mais longe do navio e, portanto, melhora a capacidade de detectar as
vocalizações de baixa frequência.

Figura II.8.3-1 - Arranjo de Hidrofones.

As informações sobre a posição dos canhões de ar do navio devem ser fornecidas aos operadores.
Os operadores irão inserir essas informações no software PAMguard para uma visualização
mapeada do navio com os hidrofones, canhões de ar, zona de exclusão, e qualquer cetáceo
vocalizando atualmente rastreadas em tempo real. Idealmente o arranjo de hidrofones deve
estar pelo menos distante do navio a fim de reduzir o "mascaramento" causado pelos motores /
hélices, mas também não deve-se afastar demais por conta dos riscos de emaranhamento. Existe
um medidor de profundidade na extremidade do cabo de MAP e os operadores devem buscar
durante a operação a melhor combinação entre distância x profundidade x risco de
emaranhamento. Esta atividade utilizará a distância de 200 m entre a embarcação sísmica e o
primeiro par de Hidrofones, mantendo profundidade de 20 metros para os hidrofones.
Essa configuração varia a cada barco e condição meteorológica, podendo ser modificado em
decorrência de verificação e adequação, a fim de eliminar o máximo o ruído ambiente e
maximizar as chances de detecção de uma ampla faixa de vocalizações.

 Sistema de Processamento de Dados
Os sinais captados pelos hidrofones são condicionados, digitalizados e transferidos para
computadores equipados com programa PAMGuard para visualização, detecção, gravação e
rastreamento de sinais de cetáceos.
A utilização combinada dos itens descritos permite o processamento e monitoramento de
frequências que incluem toda a gama de sons de cetáceos, desde sons de baixa frequência
produzidos por baleias, aos clicks de alta frequência dos golfinhos.
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Figura II.8.3-2 - Equipamento de processamento de dados do PAM.

A área (de lâmina d’água profunda) possui um grande espectro de cetáceos vocalizando desde
baixas até altas frequências e o raio de alcance da vocalização é totalmente dependente da
frequência e amplitude da fonte (cetáceos). Os cetáceos que vocalizam em baixa frequência
nessa área (como a baleia azul), possuem um grande potencial de vocalização com um raio de
alcance superior a 100 km e os cetáceos que vocalizam em alta frequência (como cachalotes e
golfinhos), possuem um raio de alcance reduzido de apenas algumas centenas de metros. Os
operadores de MAP irão adicionar as informações de vocalização das espécies encontradas na
área no PAMGuard. No que diz respeito ao "mascaramento", este tende a acontecer para as
espécies de longo alcance, quando as mesmas se encontram mais distantes do navio, fora da
área de segurança.
A experiência no uso do MAP rebocado a partir do navio sísmico demonstra que a presença do
ruído de fundo de baixo frequência reduz a capacidade de detectar as espécies de baleias
(Mysticeti). Outras espécies predominantes de mamíferos marinhos esperados na área de
pesquisa (por exemplo baleias cachalotes e golfinhos) têm características de vocalização que
são facilmente detectados por sistemas PAM (Tabela II.8.3-1).
Tabela II.8.3-1 - Principais mamíferos marinhos encontrados na região
e a suas respectivas faixas de frequências de sensibilidade acústica.
Nome Científico

Nome Comum

Tipo de
Sinal

Família Balaenopteridae

Faixa de
Frequência

Referências

Hz

Balaenoptera musculus

baleia-azul

gemidos

12 – 390

Extraído de Richardson et al. 1995

Balaenoptera physalus

baleia-fin

gemidos

14 – 118

Extraído de Richardson et al. 1995

Balaenoptera borealis

baleia-sei

chamados

21 – 103

Rankin & Barlow, 2007

Balaenoptera edeni

baleia-de-Bryde

gemidos
pulsos

70 – 245
100 – 950

Extraído de Richardson et al. 1995

Balaenoptera
acutorostrata

baleia-minke-comum

Chamados
Boing

Balaenoptera bonaerensis

baleia-minke-Antártica

chamados

60 – 130

Schevill & Watkins 1972

Megaptera novaeangliae

baleia-jubarte

canto

30 – 8000

Extraído de Richardson et al. 1995

30– 395
1000 – 1800

Edds-Walton, 2000
Oswald & Au, 2011
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Nome Científico

Tipo de
Sinal

Nome Comum

Faixa de
Frequência

Referências

Família Physeteridae
Physeter
macrocephalus

cachalote

clicks

0.1 - 30

Extraído de Richardson et al. 1995

Kogia breviceps

cachalote-pigmeu

clicks

60 - 200

Extraído de Richardson et al. 1995

Kogia sima

Cachalote-anão

-

Ziphius cavirostris

baleia-bicuda-de-Cuvier

chirp

8 – 12

Manghi et al. 1999

Mesoplodon europeus

baleia-bicuda-de-Gervais

assovio

5 – 6.5

Caldwell & Caldwell 1991

Sotalia guianensis

boto-cinza

assovio

1.7 – 66

Andrade et al. 2015

Steno bredanensis

golfinho-de-dentesrugosos

assovio

5 – 32

Tursiops truncatus

golfinho-nariz-de-garrafa

assovio

0.8 – 24

Extraído de Richardson et al. 1995

Stenella frontalis

golfinho-pintado-doAtlântico

assovio

5 – 19.8

Extraído de Richardson et al. 1995

Stenella attenuata

golfinho-pintadopantropical

assovio

3.1 – 21.4

Extraído de Richardson et al. 1995

Stenella longirostris

golfinho-rotador

assovio

1 – 22.5

Extraído de Richardson et al. 1995

Stenella clymene

golfinho-de-clymene

assovio

6.3 – 19.2

Extraído de Richardson et al. 1995

Stenella coeruleoalba

golfinho-listrado

assovio

6.2 – 18.5

Gitter et al. 2008

Delphinus spp

golfinho-comum

assovio

2.5 – 27.9

Caldwell & Caldwell 1968;
Ansmann 2005

Lagenodelphis hosei

golfinho-de-Fraser

assovio

7.6 – 13.4

Extraído de Richardson et al. 1995

Grampus griseus

golfinho-de-Risso

assovio

3.6 – 22.9

Corkeron & Van Parijs 2001

Peponocepha electra

golfinho-cabeça-de-melão

assovio

0.8 – 23.5

Frankel & Yin 2007

Feresa attenuata

orca-pigméia

-

Pseudorca crassidens

falsa-orca

assovio

1.2 – 17.8

Nester et al. 2001

Orcinus orca

orca

assovio

2.4 – 18.5

Riesch et al. 2006

Globicephala
macrorhynchus

baleia-piloto-de-peitoraiscurtas

assovio

1.3 – 10.3

Oswald et al. 2003

Família Kogia
-

-

Família Ziphiidae

Família Delphinidae

-

Lima et al. 2012

-

II.8.3.11 - Acompanhamento e Avaliação
Ao longo do projeto serão preenchidas planilhas para cada detecção de vocalização, mesmo que
não haja parada dos canhões de ar.
No que se refere ao material comprobatório das detecções acústicas (ou ausência delas), serão
encaminhados registros das detecções sob a forma de clipes sonoros (arquivos .wav ou
equivalentes) de toda a extensão da detecção. No caso das varreduras subsequentes à
paralisação por detecção acústica ou visual de animais na Área de Exclusão, serão
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encaminhado(s) arquivo(s) de áudio referente aos 30 minutos sem detecção, conforme
procedimento estipulado neste guia, para fins de auditoria.
No relatório de atividades constará um registro das configurações utilizadas na operação do MAP,
considerando software e equipamentos, incluindo todas alterações realizadas ao longo da
pesquisa sísmica. Devem ser fornecidas informações sobre mudanças no posicionamento de todos
os elementos do arranjo MAP (distância para a popa, posicionamento lateral, profundidade, etc.)
e no programa utilizado (parâmetros, filtros, processamento, etc.).
Considerando que as modalidades visual e acústica do monitoramento da biota possuem objetivos
similares, o relatório de atividades será apresentado de maneira integrada. No entanto, dadas as
características típicas dos monitoramentos, o relatório abordará subitens com discussões
específicas do monitoramento visual e do acústico, além da discussão integrada sobre o
monitoramento da biota marinha.
O Projeto de Monitoramento Acústico Passivo resulta dos requisitos e exigências das seguintes
normas regulatórias nacionais:

 Resolução CONAMA nº 237/97;
 Resolução CONAMA nº 350/04;
 Portaria MMA nº 422/11;
 Termo de Referência CGMAC/DILIC/IBAMA TR Nº 002/18;
 Guia de Monitoramento da Biota Marinha para Atividades de Aquisição de Dados Sísmicos
(out/2018).

II.8.3.12 - Referências Bibliográficas
MMA/IBAMA, 2018: Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas
(outubro/2018) COEXP/IBAMA.
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II.8.4 -

Plano de Manejo de Aves em Embarcações de Atividade de
Pesquisa Sísmica - PMAVE

II.8.4.1 -

Justificativa

No Brasil existem, aproximadamente, 148 espécies de aves marinhas oceânicas e costeiras
(VOOREN & BRUSQUE, 1999), distribuídas em nove ordens e 29 famílias, sendo que as ordens
Charadriiformes (maçaricos, batuíras, gaivotas, trinta-réis e afins), Procellariiformes (albatrozes
e petréis) e Pelecaniformes representam 81% das espécies registradas no país (SICK, 1997).
Aves marinhas oceânicas (pelágicas) geralmente são encontradas a aproximadamente 75 km da
costa e costumam viver em mar aberto, nidificando em ilhas. Estas aves podem ser encontradas
no litoral em períodos de tempestades e correntes frias (SICK, 1997). Já as marinhas costeiras
são amplamente distribuídas na costa brasileira, nidificando em ilhas costeiras (BRANCO, 2003) e
podem, eventualmente, ser observadas em distâncias consideráveis do litoral, geralmente
acompanhando embarcações costeiras (VOOREN & BRUSQUE, 1999).
As intervenções das atividades sísmicas sobre a avifauna estão relacionadas aos efeitos atrativos
que as estruturas, como navios e plataformas de petróleo, podem ter sobre as aves marinhas. As
luzes e a porção exposta das plataformas podem funcionar como atrativo e base de descanso
para as aves. Além disso, aves marinhas pelágicas podem ser atraídas pelas embarcações durante
a migração ou deslocamentos entre as áreas costeiras e ilhas oceânicas. Eventualmente, durante
atividades portuárias, as aves continentais podem pousar nas embarcações e serem
acidentalmente levadas para ambiente offshore, não conseguindo retornar para o ambiente
costeiro. Contudo, é preciso ressaltar que esses acidentes não são comuns nesse tipo
de empreendimento.
A Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos será realizada a uma distância
mínima de 87 km da costa do município de Arraial do Cabo/RJ, em águas com profundidade
superior a 1.000 metros, totalizando cerca de 68.562,8 km².
O Plano de Manejo de Aves nas Embarcações de Atividade Sísmica fornece orientações e descreve
os procedimentos de ativação e resposta da equipe de resgate para o atendimento e manejo
emergenciais da avifauna encontrada no interior das embarcações da atividade de Pesquisa
Sísmica, incluindo o levantamento, a partir de dados bibliográficos, das espécies de potencial
ocorrência na área do empreendimento, as possibilidades de resposta e as ações a serem
realizadas para o êxito da operação.
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Objetivos

O presente Plano de Manejo tem como objetivos:

 Registrar todas as ocorrências incidentais envolvendo aves debilitadas, feridas ou mortas
encontradas na embarcação de pesquisa sísmica marítima 3D Wide Azimuth durante as
atividades realizadas na Bacia de Santos, bem como aglomerações de avifauna nas estruturas;

 Executar, quando necessário, procedimentos de captura, coleta ou transporte de indivíduos
da avifauna, sob orientação técnica, visando assegurar o bem-estar dos animais, a segurança
da equipe e da operação.

II.8.4.3 -

Metodologia

II.8.4.3.1 -

Levantamento

Para a elaboração da lista de espécies de aves de possível ocorrência na área da atividade
sísmica na Bacia de Santos, foi realizada pesquisa de dados secundários no Portal do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2016). Por meio deste portal foram
acessados os dados de biodiversidade das Unidades de Conservação do estado do Rio de Janeiro e
de São Paulo, dentre as quais, foram selecionadas aquelas unidades com influência marinha que
pudessem conter espécies de aves de ocorrência potencial para a área de execução da atividade
de pesquisa sísmica. A classificação taxonômica das espécies de aves seguiu a lista do Comitê
Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). A classificação das espécies de
aves migratórias neárticas do Brasil seguiu Somenzari e colaboradores (2018), e a localização dos
seus sítios de invernada foi consultada em Valente e colaboradores (2011) Para classificação do
status de ameaça das espécies foi realizada consulta em lista internacional (IUCN,
2019), nacional (MMA, 2014) e em listas estaduais (SÃO PAULO, 2014; BERGALLO et al. 2000)
Como resultado, foram listadas 60 espécies, entre residentes e migratórias, apresentadas no
Quadro II.8.4-1.
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Quadro II.8.4-1 - Lista das espécies de aves de potencial ocorrência na área prevista para atividade de pesquisa sísmica na Bacia Sedimentar de Santos (SP).
Legenda: CAT - Categoria de proteção legal das espécies ameaçadas de extinção: (AM) Ameaçada, (CP) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada,
(LC) Pouco preocupante e (DD) Dados insuficientes. ESF - Esfera de abrangência da proteção legal da espécie: (I) Internacional, (F) Federal e (E) Estadual - (*) Ameaçadas no estado
do Rio de Janeiro, as demais para o estado de São Paulo.

Espécie
Nome Científico

Proteção
Nome Comum

Sazonalidade

CAT

ESF

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ardea alba

garça-branca-grande

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ardea cocoi

garça-moura

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arenaria interpres

vira-pedras

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Calidris fuscicollis

maçarico-de-sobre-branco

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Charadrius collaris

batuíra-de-coleira

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Charadrius modestus

batuíra-de-peito-tijolo

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Charadrius semipalmatus

batuíra-de-bando

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cygnus melancoryphus

cisne-de-pescoço-preto

DD; LC

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dendrocygna bicolor

marreca-caneleira

LC; VU*

E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dendrocygna viduata

irerê

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egretta caerulea

garça-azul

LC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egretta thula

garça-branca-pequena

LC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I
I

x

x

x

x
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Espécie

Proteção

Sazonalidade

Elanus leucurus

gavião-peneira

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eudocimus ruber

guará

LC; CP*; AM

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fregata magnificens

tesourão

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gallinago paraguaiae

narceja

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Geranoaetus albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Glaucidium brasilianum

caburé

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Herpetotheres cachinnans

acauã

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ictinia plumbea

sovi

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jacana jacana

jaçanã

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Milvago chimachima

carrapateiro

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mycteria americana

cabeça-seca

LC; NT

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Netta erythrophthalma

paturi-preta

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Netta peposaca

marrecão

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Nomonyx dominicus

marreca-de-bico-roxo

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nycticorax nycticorax

savacu

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nycticryphes semicollaris

narceja-de-bico-torto

DD; LC

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pandion haliaetus

águia-pescadora

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Parabuteo unicinctus

gavião-asa-de-telha

AM

E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pardirallus maculatus

saracura-carijó

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pardirallus sanguinolentus

saracura-do-banhado

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Espécie

Proteção

Sazonalidade

Platalea ajaja

colhereiro

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pluvialis dominica

batuiruçu

LC; NT

E;I

x

x

x

x

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Porphyrio flavirostris

frango-d'água-pequeno

LC; DD

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Porphyrio martinicus

frango-d'água-azul

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Porzana flaviventer

sanã-amarela

LC

I

Progne chalybea

andorinha-doméstica-grande

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Progne tapera

andorinha-do-campo

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stelgidopteryx ruficollis
Sterna hirundo

andorinha-serradora

LC

I

x

x

trinta-réis-boreal

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Streptoprocne biscutata

taperuçu-de-coleira-falha

LC: NT

E;I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sula leucogaster

atobá-pardo

LC

Tachybaptus dominicus

mergulhão-pequeno

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thalassarche chlororhynchos

albatroz-de-nariz-amarelo

AM; EN

E;F;I

x

x

x

x

x

x

x

x

Theristicus caudatus

curicaca

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tigrisoma lineatum

socó-boi

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tringa flavipes

maçarico-de-perna-amarela

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Tringa melanoleuca

maçarico-grande-de-perna-amarela

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Tringa solitaria

maçarico-solitário

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

Vanellus chilensis

quero-quero

LC

I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Registro de Ocorrências

Durante o período de atividade na Bacia de Santos, o Técnico Embarcado Responsável deverá
registrar todas as ocorrências incidentais de aves que envolvam:

 Aglomerações de aves nas instalações da embarcação;
 Aves cuja presença na instalação ofereça risco à segurança operacional ou aos próprios
animais;

 Aves debilitadas, feridas ou que necessitem de atendimento veterinário;
 Aves acidentalmente levadas à instalação, cujo isolamento não permita o retorno do animal à
sua origem;

 Carcaças de aves encontradas na área da embarcação.
Caso haja necessidade de captura, coleta, transporte ou manejo de aves, o Técnico Embarcado
Responsável deverá acionar a Consultoria Responsável para orientação e condução dos
devidos procedimentos.
Cada ocorrência será registrada na Planilha e na Ficha PMAVE (Anexo II.8.4-1), onde constará a
data, hora e tipo (origem) da ocorrência, informações sobre o(s) animal(is) em questão, a medida
adotada e destinação. Adicionalmente, deverá ser feito o registro fotográfico do(s) exemplar(es).

II.8.4.3.3 -

Manejo de aves

O manejo de aves deve ser realizado apenas em caso de necessidade, uma vez que espécies
migratórias ou indivíduos que acidentalmente se desviam de sua área de distribuição podem
disseminar patologias de seus locais de origem. Áreas de concentração de aves migratórias são
importantes no contexto de vigilância epidemiológica, uma vez que estas espécies são
reservatórios de patologias e podem aumentar o risco de disseminação das doenças, por meio do
transporte (NUNES, 2014).
Os Charadriiformes (maçaricos, batuíras, gaivotas e trinta-réis) correspondem ao grupo de aves
com a maior representatividade de espécies migrantes neárticas, e são conhecidos por terem a
maior incidência de vírus de influenza aviária, e grande diversidade de subtipos (ALEXANDER,
2000), e, por isso, são considerados potenciais disseminadores de doenças.
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Fluxo de Procedimentos

Aves que necessitem de atendimento veterinário ou aquelas que venham a óbito, encontradas na
embarcação, receberão atendimento de acordo com o fluxo de procedimentos apresentado nas
três situações a seguir:
1) Aves sadias serão monitoradas durante sua permanência a bordo até que deixem
espontaneamente a embarcação;
2) Aves feridas, desorientadas ou debilitadas encontradas na embarcação que necessitem de
atendimento veterinário serão estabilizadas e encaminhadas para um Centro de Reabilitação;
3) Aves mortas ou que venham a óbito serão transferidas para análise de causa mortis.
Aves Sadias:
Em situações em que aves sadias venham a utilizar momentaneamente algum ponto da
embarcação como área de pouso ou descanso, sem oferecer risco à operação ou ao animal, não
há necessidade de registro da ocorrência e manipulação das aves. Contudo, deve ser certificado
que a área utilizada pelo animal não oferece risco de aprisionamento. Para isso, a ave será
monitorada durante seu período de permanência até que deixe espontaneamente a embarcação.
As aves serão fotografadas e seu estado de saúde observado. Serão anotadas as informações do
estado e comportamento do animal para fins de conhecimento dos hábitos da espécie e gerar
informações atualizadas sobre as espécies que utilizam embarcações para pouso e descanso
(Figura II.8-1).
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Figura II.8-1 – Fluxograma operacional dos procedimentos para aves sadias.

Aves debilitadas, feridas ou desorientadas
Caso seja encontrada alguma ave debilitada, ferida ou desorientada na embarcação e que,
portanto, necessite de atendimento veterinário, a equipe do PMAVE deverá ser acionada para
que sejam tomadas as devidas providências para contenção, avaliação e encaminhamento do
animal ao Centro de Reabilitação, conforme indicado na Figura II.8-2.
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Figura II.8-2 – Fluxograma operacional dos procedimentos
para aves debilitadas, feridas ou desorientadas.

As aves serão, inicialmente, fotografadas e sua condição geral será anotada. Essas informações,
juntamente com as fotos, serão encaminhadas para o médico veterinário para uma avaliação do
estado de saúde. Caso seja verificada a necessidade de captura, os técnicos ambientais farão a
aproximação e contenção do animal, de forma adequada a cada espécie e sob orientação do
médico veterinário.
As orientações para a tripulação e o Técnico Embarcado Responsável são:



Para a captura, o profissional deverá utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI);



Não manusear o animal em excesso para evitar estresse;



Não amarrar pernas ou bico do animal;



Capturas de animais debilitados não deverão ser feitas sem o conhecimento e orientação da
base de apoio;
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A captura, quando realizada, deve ser cuidadosa para evitar estresse ou ferimentos no animal
ou que ele fuja para alguma área arriscada ou com atividade da embarcação.

Após a captura, o animal será examinado para verificar se há algum ferimento nas asas e
membros inferiores ou alguma perfuração por objeto de pesca. Em seguida, o animal será
estabilizado e acondicionado em caixa de transporte adequada para ser transferida até o porto.
Ao chegar no porto, o animal será encaminhado ao Centro de Reabilitação, onde será examinada
pelo médico veterinário responsável, reabilitada, caso necessário, e encaminhada para soltura.
O tempo estimado de deslocamento do barco de apoio até o porto do Rio de Janeiro,
considerando o ponto mais distante dentro da área prevista para a realização da atividade
sísmica, é de 24 horas. No entanto, cabe apontar que esse deslocamento pelo mar é menos
estressante para o animal, permitindo também um constante acompanhamento e assistência ao
animal, sob orientação remota do médico veterinário responsável. Além disso, o porto da Cidade
do Rio de Janeiro ou Niterói permite um rápido encaminhamento do animal para o centro de
reabilitação, minimizando assim o estresse causado pelo deslocamento via terrestre e permitindo
um pronto atendimento. Ao chegar no porto, o médico responsável fará a primeira avaliação do
animal ainda a bordo, identificando possíveis lesões e fraturas e fará o encaminhamento do
animal em caixa de transporte por via terrestre a cidade de Araruama (Centro de Reabilitação).
Aves em óbito:
As aves encontradas mortas ou que vierem a óbito na embarcação serão fotografadas, seus dados
registrados na planilha PMAVE (Anexo II.8.4-1) e encaminhadas para o Centro de Reabilitação
para necropsia. As carcaças serão conservadas por meio de congelamento, conforme indicado em
Vasconcelos e colaboradores (2016). Para tal, imediatamente após serem localizadas as carcaças
serão envoltas por completo em folhas de toalhas de papel, para a proteção de penas e outros
tecidos frágeis. Em seguida, serão acondicionadas em freezer até o momento do transporte para
a realização de necropsia. O transporte será realizado em caixas térmicas contendo dióxido de
carbono solidificado (conhecido popularmente como gelo seco), para que as mesmas se
mantenham congeladas durante todo o transporte. O gelo seco será reposto continuamente
conforme a necessidade. Após a verificação da causa mortis, caso esteja em boas condições para
aproveitamento científico, a carcaça será encaminhada para a instituição científica conveniada
(Anexo II.8.4-2), seguindo os procedimentos descritos na Figura II.8-3.
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Figura II.8-3 – Fluxograma operacional dos procedimentos para aves mortas.

II.8.4.4 -

Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

A implantação do PMAVE seguirá as seguintes normas e requisitos legais aplicáveis:
Decreto Legislativo nº 58.054, de 23/3/1966 - Promulga a convenção para a proteção da fauna,
flora e belezas cênicas naturais dos países da América, assinada pelo Brasil em 27 de fevereiro
de 1940.
Lei Federal nº 5.197, de 3/1/1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna, alterada pelas Leis
nos 7.584/87, 7.653/88, 7.679/88, 9.111/75 e 9.605/98.
Decreto Federal nº 97.633, de 10/4/1989 - Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção
à Fauna.
Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Lei de crimes Ambientais.
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Lei Federal nº 9.605, de 12/2/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; e
Instrução Normativa nº 08, IBAMA, de 14/07/2017 – Estabelece os procedimentos para a
solicitação e emissão de Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(Abio) no âmbito dos processos de licenciamento ambiental federal.
Qualquer ocorrência anormal ocorrida durante as operações será informada aos órgãos
competentes por meio de comunicados e relatórios.

II.8.4.5 II.8.4.5.1 -

Recursos Necessários
Instalações

As aves que necessitarem de atendimento veterinário serão encaminhadas para a BW Consultoria
Veterinária LTDA ME e receberão os cuidados necessários no Centro de Reabilitação de Animais
Marinhos (CRAMAR), em Araruama, RJ. A carta de aceite do CRAMAR e o contrato com a BW Vet
são apresentados no Anexo II.8.4-2. Já as carcaças encontradas que estiverem em bom estado e
que sejam de interesse científico serão destinadas para Coleção do Laboratório de Ornitologia da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Anexo II.8.4-2).

 Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Araruama (CRAMAR)
O CRAMAR é uma infraestrutura permanente para reabilitação e necropsia de animais
marinhos, que conta com edificações incluindo sala de triagem, unidade de terapia intensiva
(UTI), sala de internação, sala de cirurgia, almoxarifado, escritório, cozinha para
funcionários, cozinha para o preparo do alimento dos pacientes, banheiros e necrotério;
ambientes externos totalmente destinados ao atendimento veterinário em cativeiro. Possui
licença de instalação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) número 3300.10673/2016-RJ.
Este centro foi implantado pela empresa CTA Meio Ambiente para cumprimento de
condicionante ambiental em um processo de licenciamento de uma empresa do ramo
petrolífero junto ao órgão federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, para realizar ações especializadas de manejo de fauna marinha,
sob autorização deste mesmo órgão, desde o final de 2010.
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O CRAMAR está localizado no bairro de Praia Seca, município de Araruama, região dos Lagos
do Rio de Janeiro e atende a região centro-norte desse Estado distante aproximadamente 120
km da cidade do Rio de janeiro.
Todos os animais desembarcados durante a realização da pesquisa sísmica serão
encaminhados ao CRAMAR, seja para avaliação e reabilitação ou para necropsia. Desta forma
a utilização deste centro visa agilizar os procedimentos veterinários em caso de necessidade e
suporte no diagnóstico e para determinação da causa mortis dos animais no âmbito do PMAVE,
assim sendo o CRAMAR tem capacidade de atender perfeitamente os animais provenientes do
PMAVE, contando com três recintos para aves, sendo duas destinadas ao tratamento de aves
voadoras (Figura II.8.4-4) e uma para aves não voadoras, todas elas são independentes e
separadas por telas, que impedem o contato com animais domésticos além disso, são providas
de corredor de cambiamento anti-fuga (Figura II.8.4-5).

Figura II.8.4-4 – Recinto de aves voadoras

Figura II.8.4-5 - Corredor anti-fuga
entre os recintos de aves voadoras

Os dois recintos destinados a aves voadoras possuem:

 Cobertura de sombrite por todo o recinto
 Piso impermeável de cimento queimado e paredes parcialmente cobertas com azulejo;
 Pequena piscina;
 Pedilúvio nos acessos;
 Piso impermeável
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O recinto de aves não voadoras possui:

 Piso impermeável de cimento queimado e paredes parcialmente cobertas com azulejo;
 Piscina de 10.000L;
 Estrutura de pallets plásticos de 12 m² revestidas por seixos rolados;
 Rampa de acesso à piscina de 4 metros montada em estruturas de pallets.
O Centro ainda possui sala de UTI (Figura II.8.4-6) destinada ao pronto atendimento das aves
sendo realizados exames clínicos e coleta de amostras que auxiliarão o diagnóstico, este setor
está estruturado em paredes de alvenaria com piso azulejado destinado a animais que
necessitam de tratamento veterinário e é equipado com: pia de higienização com bancada em
granito; bancada de azulejo impermeabilizada, conjugada com armário; armário para
armazenamento

de

medicamentos;

armário

para

armazenamento

de

materiais;

ar

condicionado e 3 baias de internação.

Figura II.8.4-6 – Sala de UTI e exames

A área de internação (Figura II.8.4-7) é destinada a manutenção de animais que necessitam
de atendimento e medicação e é construída de alvenaria nas paredes laterais e ao fundo. A
frente da estrutura está montada em tela de arame revestida por plástico resistente. Coberta
por pisos e paredes azulejados; pia de higienização; grades das baias em inox e 10 baías para
os animais.
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Figura II.8.4-7 – Área de internação

O Centro também possui sala de necropsia (Figura II.8.4-8) com estruturas em alvenaria e
coberto por telhado colonial, paredes e pisos impermeabilizados. É destinado à realização dos
procedimentos necroscópicos, acondicionamento de carcaças e amostras para exames
complementares. A sala conta ainda com freezers, mesas de necropsia, exaustor e
ar condicionado.

Figura II.8.4-8 - Sala de necropsia
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Equipamentos

Os materiais e equipamentos que estarão a bordo da embarcação à disposição dos profissionais
envolvidos no PMAVE encontram-se listados no Quadro II.8.4-2. O Anexo II.8.4-5 apresenta um
exemplo das pranchas de identificação que estarão disponíveis na embarcação.
Quadro II.8.4-2 – Lista básica de materiais e equipamentos disponíveis
na embarcação para uso dos profissionais envolvidos no PMAVE.
RECURSO

II.8.4.6 -

QUANTIDADE

Manual PMAVE

1 unidade

Planilha PMAVE

20 unidades

Ficha PMAVE

20 unidades

Pranchas de Identificação de Aves

1 unidade

Puçá - cabo longo e malha fina, rede fio de seda

1 unidade

Caixa de papelão - dimensões aproximadas: 80x80 cm

5 unidades

Caixa térmica ou de isopor

1 unidade

Toalha de banho

5 unidades

Saco plástico para lixo infectante

20 unidades

Luva de raspa de couro

2 pares

Luva de algodão

2 pares

Luva de látex para procedimentos

1 caixa

Óculos de proteção

2 unidades

Máscara de proteção respiratória tipo Peça Semifacial Filtrante - PFF2/N95

1 caixa

Pincel marcador permanente

1 unidade

Esparadrapo

1 unidade

Equipe Técnica

A equipe técnica que comporá esse plano de manejo será composta por:
1) Técnico Embarcado Responsável – profissional (biólogo) que atua nos projetos ambientais a
bordo do navio sísmico. O profissional será responsável pelo registro das ocorrências no
âmbito do PMAVE e execução dos procedimentos técnicos envolvendo identificação e
manipulação de fauna. Este profissional terá como função acionar a Consultoria Responsável,
conforme descrito anteriormente, além de realizar a captura, coleta e acompanhamento dos
animais vivos ou mortos na embarcação. Este profissional permanecerá embarcado durante
toda a atividade, o transporte dos animais para a clinica veterinária e centro de reabilitação
será realizado pela equipe de apoio.

Coordenador:
II.8.4 - Plano de Manejo de Aves em Embarcações - PMAVE

579/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NA BACIA DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica – EAS

2) Consultoria Responsável – empresa responsável pela execução do PMAVE. Deverá possuir
equipe técnica qualificada e apta a orientar a equipe de bordo e de tomar todas as
providências necessárias à devida destinação dos animais vivos ou mortos. Deverá possuir
certificado de regularidade perante o Cadastro Técnico Federal (CTF) na categoria pertinente.
3) Tripulante - profissional que atua nas embarcações envolvidas na atividade. Este terá como
função comunicar as ocorrências ao Técnico Embarcado Responsável e poderá auxiliar na
captura, coleta e transporte dos animais.
A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Cadastro Técnico Federal (CTF) e Curriculum
Vitae (CV) do profissional responsável pela elaboração do Plano são apresentados no Anexo
II.8.4-3, enquanto o CTF e CV da Coordenadora Geral são apresentados no Anexo II.8.4-4. A
listagem e documentação da equipe técnica embarcada são apresentadas na solicitação da
Autorização para Manejo de Fauna (ABIO), no Anexo II.8.4-6.
Equipe Técnica (Consultoria Responsável)
Nome

II.8.4.7 -

Instituição

Formação

CTF

Raquel Vieira Marques

Ecology Brasil

Bióloga/MSc. Ecologia

324782

Rafaela Dias Antonini

Ecology Brasil

Bióloga/MSc. Biologia Animal

251189

Ayesha Ribeiro Pedrozo

Ecology Brasil

Bióloga/MSc. Biologia Animal

5025516
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II.8.5 -

Projeto de Monitoramento de Praias – PMP

O Projeto de Monitoramento de Praia vem sendo desenvolvido pela Petrobras na Bacia de Santos,
abrangendo a área de Santa Catarina até Saquarema (RJ) e na Bacia de Campos, abrangendo a
área de Arraial do Cabo (RJ) até Presidente Kennedy (ES).
Este Projeto tem como principais grupos-alvo peixes, tartarugas, mamíferos e aves marinhas.
Associado à Atividade de Pesquisa sísmica.
No intuito de evitar a duplicação de esforços em ações já implementadas, a empresa
WesternGeco sugere a ampliação da sinergia entre as instituições membros da Rede de Encalhes
de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) e instituições/empresas executoras dos PMP’s nas
Bacias de Campos e Santos por meio de capacitação técnica e científica e infraestrutura voltadas
para a avaliação e mitigação dos eventuais impactos da atividade de pesquisa sísmica sobre a
Biota Marinha.

II.8.5.1 -

Objetivos

Objetivo Geral
Promover a ampliação técnica e sinergia das instituições da REMASE e equipes dos PMP’s das
Bacias de Campos e Santos para a avaliação e mitigação dos eventuais impactos da atividade de
pesquisa sísmica sobre a Biota Marinha.
Objetivos Específicos

 Promover a capacitação e nivelamento de informações específicas para as equipes das
instituições da REMASE e instituições executores dos PMP’s das Bacias de Campos e Santos
sobre técnicas anatomopatológicas para avaliação de danos fisiológicos causados pelo som em
cetáceos;

 Propiciar a inclusão, de forma colaborativa, das análises sobre avaliação de danos fisiológicos
causados pelo som em cetáceos na rotina das instituições da REMASE e instituições executoras
dos PMP’s das Bacias de Campos e Santos;

 Implantar a Unidade de Diagnóstico e Análise de Impactos das Atividades de Pesquisa Sísmica
Sobre a Fauna Marinha em uma das instituições da REMASE.
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Metas

O presente PMP tem como meta propiciar a inclusão de procedimentos específicos para coleta e
análise de dados, diagnóstico e avaliação de impactos da atividade de pesquisa sísmica sobre a
fauna marinha local na rotina das instituições da REMASE e instituições executoras dos PMP’s das
Bacias de Campos e Santos.

II.8.5.3 -

Indicadores

Incremento da capacitação técnica das equipes para atender as particularidades da avaliação e
diagnóstico dos efeitos da atividade de pesquisa sísmica sobre animais marinhos nas Bacias de
Campos e Santos.

II.8.5.4 II.8.5.4.1 -

Descrição do Projeto
Ampliação do Conhecimento e Capacitação Técnica e Científica

Visando a ampliação do conhecimento técnico e científico sobre os procedimentos de
identificação, coleta e análise dos dados, preparação de amostras, necropsia, diagnóstico e
análise de materiais que são utilizados na identificação de indícios de interação com a atividade
de pesquisa sísmica, é proposto o desenvolvimento de um Programa de Capacitação, com a
realização de Oficina incluindo representantes das instituições da REMASE e instituições
executoras dos PMP’s das Bacias de Campos e Santos.
Oficina de Nivelamento de Conceitos, Divulgação e Atualização do Protocolo sobre
Diagnóstico e Avaliação dos Efeitos da Pesquisa Sísmica sobre a Fauna Marinha
a) Embasamento e histórico da oficina
A oficina proposta terá como base as estratégias e resultados alcançados no “WORKSHOP
SOBRE DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA MARINHA”,
organizado pelo Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha/Projeto Cetáceos da Costa
Branca-Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN), ocorrido em de janeiro
de 2018 em Natal, Rio Grande do Norte.
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O Workshop integrou uma das etapas do Projeto de Ampliação do PMP da Bacia Potiguar e
Ceará, no âmbito dos Projetos de Condicionantes Ambientais relacionados ao processo de
licenciamento conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA) para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na
Bacia Potiguar (Rio Grande do Norte e Ceará) ocorrida entre 2017 e 2018.
O Workshop contou com a presença de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, profissionais
que atuam com pesquisa, manejo e reabilitação de fauna marinha, representantes da empresa
de pesquisa sísmica e representantes de órgãos ambientais federais relacionados à
conservação e ao licenciamento da atividade de pesquisa sísmica no Brasil (IBAMA e ICMBio).
Como resultados do evento foram elaborados dois produtos:
►

Recomendações prioritárias para a conservação e proteção da fauna marinha nas águas do
Brasil frente à ameaça da poluição sonora no mar.

►

Protocolo sobre diagnóstico e avaliação dos efeitos da pesquisa sísmica na fauna marinha.

A proposta aqui apresentada para a realização da oficina baseia-se integralmente nas
recomendações produzidas durante o Workshop, especialmente no que se refere a:
►

Incrementar as análises realizadas em carcaças coletadas, incluindo estudos do aparato
auditivo, embolia gasosa e gordurosa de acordo com os protocolos a serem estabelecidos;

►

Reforçar a necessidade de todos os PMP’s terem a disposição patologistas e especialistas
experientes para emitir os laudos de animais encontrados encalhados;

►

Promover o intercâmbio entre os veterinários dos diferentes projetos e instituições das
redes de encalhes (REMAB e RETAMANE), de forma continuada, para troca de experiências
e avanços nas metodologias de coletas e análises;

►

Promover o fortalecimento das redes de encalhes e informação (regionais e nacional) de
animais marinhos;

►

Promover o treinamento continuado das equipes dos PMP’s e Redes de Encalhes por
especialistas, para nivelamento e atualização sobre técnicas de coleta e análise de
amostras.
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A oficina proposta adotará como documento básico das atividades o PROTOCOLO SOBRE
DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA MARINHA, elaborado
por PCCB-UERN e parceiros. O referido Protocolo foi estruturado de forma participativa por
pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
A versão para apreciação ampla foi finalizada em novembro de 2018. A proposta dos
organizadores é manter o Protocolo em processo continuo de revisão e colaboração visando
atender as demandas aprimoramento dos processos de avaliação dos efeitos da sísmica sobre
a fauna marinha, acompanhando os avanços científicos e tecnológicos disponíveis.
Como estratégia inicial de divulgação, o Protocolo já foi apresentado para apreciação e
aprimoramento das instituições em todas as reuniões das redes regionais de encalhes
ocorridas desde a finalização da sua elaboração até o presente momento, incluindo:
►

Rede de Conservação de Tartarugas Marinhas do Nordeste (RETAMANE): (Nov/2018).

►

Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE): (Dez/2018).

►

Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Sul (REMASUL): (Dez/2018).

►

Coordenação da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB): (Dez/2018).

Até o momento ainda não ocorreram as reuniões anuais da Rede de Encalhe de Mamíferos
Aquáticos do Nordeste (REMANE) e Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Norte
(REMANOR).
b) Local, estratégias, conteúdo programático e técnicas analíticas apresentadas e discutidas
na oficina
A Oficina proposta ocorrerá com o início da atividade de pesquisa sísmica 3D Wide Azimuth e
será realizada no Rio de Janeiro-RJ. Terá a duração de 3 dias consecutivos e mais 2 dias para
mobilização e desmobilização dos participantes. Serão utilizadas estratégias de apresentações
dialógicas e atividades práticas abordando os conceitos relacionados aos impactos da
atividade de pesquisa sísmica sobre a fauna marinha e aspectos sobre coleta de dados,
amostras biológicas, técnicas de avaliação macroscópica em campo, necropsias e diagnóstico
laboratorial (Quadro II.8.5-1).
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Previamente à realização da oficina, todos os participantes convidados receberão uma circular
constituída por informações básicas do evento, objetivos, estratégias, participantes e agenda.
Também receberão uma versão digital do PROTOCOLO SOBRE DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS
EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA MARINHA, elaborado pelo PCCB-UERN e parceiros
para apreciação preliminar.
Quadro II.8.5-1 - Programação da Oficina de Nivelamento de Conceitos e Divulgação do
Protocolo sobre Diagnóstico e Avaliação dos Efeitos da Pesquisa Sísmica sobre a Fauna Marinha.
Dia

Atividade

Conteúdo Programático

Estratégia

1

Mobilização dos
Participantes

-

Transporte aéreo ou terrestre e
hospedagem dos participantes que moram
fora do Rio de Janeiro

2

Nivelamento de Conceitos

Conceitos relacionados aos impactos
da atividade de pesquisa sísmicas na
fauna marinha

Apresentação dos representantes e
instituições participantes.
Discussão dialógica de conteúdos.
Apresentações de casos

3

Apresentação e discussão do
Protocolo
Ampliação do Conhecimento

Procedimentos de diagnóstico e
avaliação dos efeitos da pesquisa
sísmica na fauna marinha

Discussão dialógica e atividades práticas

4

Ampliação do Conhecimento

Coleta de dados, amostras
biológicas, técnicas de avaliação
macroscópica em campo, necropsias
e diagnóstico laboratorial.

Discussão dialógica e atividades práticas

5

Desmobilização dos
Participantes

-

Transporte aéreo ou terrestre dos
participantes que moram fora do Rio de
Janeiro

As técnicas analíticas apresentadas e discutidas na oficina serão as descritas no PROTOCOLO
SOBRE DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA MARINHA,
assim como em Jepson et al. (2003); Fernández et al (2005); Bernaldo de Quirós et al. (2011);
Bernaldo de Quirós et al. (2013) abaixo listadas:
►

►

Amostragem e análises de embolia gasosa em tecidos de cetáceos


Avaliação macroscópica da presença de gás na carcaça.



Análise dos componentes das bolhas de gás.

Índice de escore gasoso em tecidos de cetáceos


Avaliação quantitativa da presença de gás em tecidos de animais encalhados.



Análise topográfica de gás encontrado em diferentes localizações vasculares e
extravasculares em cetáceos.
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Amostragem e Análises de embolia gordurosa


Avaliação macroscópica de embolia gordurosa



Análises histoquímica de êmbolos lipídicos

Técnicas de coleta e análise de aparelho auditivo para avaliação de impactos de pesquisa
sísmica em cetáceos


Coletas e conservação de aparatos auditivos



Análise histológica de bulas timpânicas



Técnicas de análises por tomografia computadorizada

Com base nas discussões a Equipe Executora da Oficina realizará a atualização do Protocolo,
inserindo-se as eventuais especificidades levantadas pelos participantes.
c) Participantes da Oficina
Serão convidados para participar da Oficina um representante institucional e um
representante técnico (preferencialmente médico(a) veterinário(a)), de cada instituição
membro da Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE),
instituições executoras de PMP’s e outras instituições que atuam com resgate e reabilitação
de cetáceos nas Bacias de Campos e Santos nos estados do Sudeste do Brasil abaixo listadas:
►

Instituto Baleia Jubarte (IBJ)

►

Instituo Argonauta

►

GEMM-LAGOS-FIOCRUZ

►

Projeto BIOPESCA

►

GREMAR

►

Instituto Terra e Mar

►

Instituto ORCA
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►

MAQUA-UERJ

►

IO-USP

►

IPEC

►

Instituto Boto Cinza

►

Instituto Biofísica-(UFRJ)

►

Laboratório de Biodiversidade Molecular-Genética (UFRJ)

►

IPRAM

►

Projeto Aruanã/ Laboratório ECOPESCA – UFF

►

CTA – Serviços em Meio Ambiente

Também serão convidados representantes do órgão ambiental federal responsável pelos
processos de licenciamento ambiental das atividades de Exploração e Produção de Petróleo e
Gás e Centros Especializados em Pesquisa e Conservação de fauna marinha:
Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros

►

(CGMAC)/IBAMA.
►

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio).

►

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade
Marinha do Leste (Tamar/ICMBio).

d)

Equipe Técnica Executora da Oficina
Dando continuidade ao processo de difusão e atualização do PROTOCOLO SOBRE DIAGNÓSTICO
E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA MARINHA incrementado durante o
projeto desenvolvido pela PGS na Bacia Potiguar (Processo IBAMA nº 02022.000920/2014-17),
indicado no TR nº 002/18, a Equipe Técnica Executora da Oficina será constituída por
membros do Projeto Cetáceos da Costa Branca – Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (PCCB-UERN), Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados – Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) e Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM)
(Quadro II.8.5-2).
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Também participarão da Equipe Executora, membros do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da UERJ (MAQUA-UERJ), que disponibilizará
espaço para a realização das atividades práticas previstas na Oficina.
Serão convidados ainda pesquisadores brasileiros e estrangeiros especialistas em diagnóstico e
avaliação de impactos de pesquisa sísmica sobre cetáceos a exemplo de:
►

Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, Universidade de São Paulo
(LAPCOM/USP);

►

►

Universidade de Las Palmas de Gran Canárias;
Institute for Neurosciences of Montpellier-França.

Quadro II.8.5-2 - Equipe Técnica Executora da Oficina de Nivelamento de Conceitos, Divulgação e
Atualização do Protocolo sobre Diagnóstico e Avaliação dos Efeitos da Pesquisa Sísmica sobre a Fauna
Marinha/ Equipe Técnica responsável pela implantação e funcionamento da Unidade de Diagnóstico e
Análise de Impactos das Atividades de Pesquisa Sísmica Sobre a Fauna Marinha.
Nome

Formação/Titulação

Instituição

Flávio José de Lima Silva

Biólogo, Doutor em Comportamento
Animal

Projeto Cetáceos da Costa Branca – Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN)

Ana Bernadete Lima Fragoso

Bióloga, Doutora em
Zoologia

Projeto Cetáceos da Costa Branca – Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN)

Simone Almeida Gavilan

Bióloga, Doutora em
Comportamento Animal

Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados –
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)

Daniel Solon Dias de Farias

Biólogo/Mestre em Ciências
Biológicas/Doutorando em
Desenvolvimento e Meio Ambiente

Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental
(CEMAM)

Aline da Costa Bomfim Ventura

Bióloga/ Mestre em Ciências
Biológicas/Doutorando em
Desenvolvimento e Meio Ambiente

Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental
(CEMAM)

José Lailson Brito Jr.

Oceanógrafo/Doutor em Ciências
Biológicas

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da
UERJ (MAQUA-UERJ)

Alexandre de Freitas Azevedo

Oceanógrafo/Doutor em Ecologia

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da
UERJ (MAQUA-UERJ)

Elitieri dos Santos Neto

Médico veterinário/Doutor em
Ecologia

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da
UERJ (MAQUA-UERJ)

Tatiana Lemos Bisi

Bióloga/Doutora em Ecologia

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da
UERJ (MAQUA-UERJ)

Haydée Andrade Cunha

Bióloga/Doutora em Ciências
Biológicas

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e
Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia da
UERJ (MAQUA-UERJ)
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II.8.5.4.2 -

Implantação da Unidade de Diagnóstico e Análise de Impactos das
Atividades de Pesquisa Sísmica Sobre a Fauna Marinha

Visando o incremento da infraestrutura para atender as particularidades da avaliação e
diagnóstico dos efeitos da atividade de pesquisa sísmica sobre os cetáceos será implantada a
Unidade de Diagnóstico e Análise de Impactos das Atividades de Pesquisa Sísmica Sobre a Fauna
Marinha no Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Faculdade de Oceanografia
da UERJ (MAQUA-UERJ).
O MAQUA-UERJ é membro fundador da REMASE e já participa do arranjo institucional do PMP da
Bacia de Santos (Fase 2), sendo responsável pelo desenvolvimento das atividades relacionadas ás
análises de mamíferos marinhos encontrados mortos na área de abrangência do referido PMP.
Conta com infraestrutura e equipe especializada, sendo necessárias as adequações para atender
as demandas específicas das coletas de material, análises e diagnóstico dos eventuais efeitos da
atividade sísmica sobre os animais registrados.
A implantação da Unidade propostas incluirá:

 Adequação de infraestrutura em espaço já disponível.
 Aquisição de equipamentos e materiais para coleta, análises e diagnóstico indicados no
PROTOCOLO SOBRE DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PESQUISA SÍSMICA NA FAUNA
MARINHA e eventuais atualizações.

 Contratação e capacitação de Equipe Especializada para realização das análises.
 Disponibilizar recursos para análises especializadas não realizadas no laboratório (Tomografia
Computadorizada)
A Equipe Técnica responsável pela implantação e funcionamento será constituída pelos
pesquisadores do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Faculdade de
Oceanografia da UERJ (MAQUA-UERJ), contando com a parceria do Projeto Cetáceos da Costa
Branca – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PCCB-UERN) e Centro de Estudos e
Monitoramento Ambiental (CEMAM) apresentados no Quadro II.8.5-2.
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Todas as instituições da REMASE, instituições executoras de PMP’s e outras instituições que
atuam com resgate e reabilitação de cetáceos nas Bacias de Campos e Santos nos Estados do
Sudeste do Brasil serão convidadas para estruturar um processo contínuo de sinergia para
viabilizar a inclusão, de forma colaborativa, das análises sobre avaliação de danos fisiológicos
causados pelo som em cetáceos nas suas rotinas de trabalho.

II.8.5.5 -

Inter-Relação com outros Planos e Projetos

Este Projeto interage com todos os projetos que tem como finalidade identificar, registrar e
minimizar os impactos ambientais da atividade sísmica na biota marinha, tais como Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha (PMBM), Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP),
Projeto de Telemetria de cetáceos, Plano de Manejo de Aves nas Embarcações da Atividade
Sísmica (PMAVE) além do Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT), que
apresenta aos trabalhadores envolvidos nas unidades, todos os projetos ambientais desenvolvidos
na atividade sísmica.
Os resultados deste projeto serão adicionados às informações geradas em outros projetos,
contribuindo para uma melhor compreensão dos impactos potenciais da atividade sísmica na
fauna marinha.

II.8.5.6 -
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II.8.6 -
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Programa de Comunicação Social – PCS

O Programa de Comunicação Social (PCS) é uma ferramenta que visa tornar públicas as
informações relacionadas às atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais e tem
por objetivo sua mitigação, compensação ou controle no caso dos impactos negativos e
potencialização dos impactos positivos.

II.8.6.1 -

Justificativa

Em atendimento à minuta do Termo de Referência nº 02/2018 como parte integrante do processo
de licenciamento ambiental, foi elaborado o Programa de Comunicação Social (PCS) referente à
Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos. O presente
programa faz-se necessário na finalidade de divulgar informações pertinentes à atividade e
tornar-se um canal de comunicação eficaz entre empreendedor e as demais partes interessadas.
O Programa de Comunicação Social faz-se necessário à medida que a Pesquisa Sísmica provoca,
ainda que por curto período de tempo, algum tipo de restrição ao uso da área marítima. É
importante divulgar a área de influência do empreendimento e as medidas de segurança
necessárias enquanto se der a atividade.
Desta forma, cabe ao Programa de Comunicação Social tornar públicos os impactos decorrentes
das atividades nestas áreas, disponibilizar continuamente informações e criar canais e
ferramentas de comunicação para o diálogo entre o empreendedor e a sociedade, afetada
diretamente pela atividade de pesquisa sísmica.

II.8.6.2 -

Objetivos

Objetivo Geral
O principal objetivo do Programa de Comunicação Social é mediar um fluxo contínuo de
informações precisas, coesas e claras entre todos os públicos envolvidos pela instalação do
empreendimento, de forma horizontal e transparente, a respeito de todas as atividades
abrangidas na Atividade de Pesquisa Sísmica.
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Objetivos Específicos

 Estabelecer canais de relacionamento com os diferentes públicos-alvo de forma a garantir
transparência ao longo do processo de licenciamento e de implantação do empreendimento e
uma relação dialógica entre as partes interessadas e o empreendedor;

 Divulgar informações, normas e procedimentos de segurança em relação à circulação de
embarcações próximas à área de realização da atividade;

 Esclarecer dúvidas sobre o Projeto e informar sobre as ações dos programas ambientais
realizados na região.

II.8.6.3 -

Metas e Indicadores

As metas são resultados quantificáveis que se deseja obter com a implementação do projeto. Já
os indicadores são ferramentas práticas utilizadas para quantificar a aproximação dos resultados
atingidos às metas estipuladas, estando diretamente relacionados a elas.
Abaixo, no Quadro II.8-1, estão descritas as metas e os indicadores ambientais adotados no
presente PCS, em conformidade com as diretrizes do Termo de Referência para o presente
Estudo.
Quadro II.8-1 – Metas e indicadores do PCS.
Metas


Elaborar, produzir e distribuir material informativo na
área de influência do empreendimento.

Indicadores








Contatar pelo menos 90% das partes interessadas antes
do início da atividade.

Divulgar o início e término da atividade em rádio e
jornais de circulação na Área de Influência.



Monitorar a zona de segurança e abordar 100% das
embarcações de pesca que a adentrem.



Instalar Sistema de Ouvidoria por e-mail e por telefone,
que deve entrar em operação antes da campanha de
comunicação prévia e permanecer ativo durante o
período da atividade;

Número de materiais produzidos;
Nº de correios eletrônicos enviados, cópias e período de
envio;
Avisos de Recebimento (ARs) das malas diretas enviadas.



Nº de entidades que receberam material impresso sobre o
projeto antes do início da atividade VERSUS Nº de
entidades levantadas como partes interessadas.



Nº de anúncios veiculados e o período de sua veiculação
por meio do Aviso aos Navegantes e por meio de rádio
local;
Nº de inserções veiculadas e o período de sua veiculação
em jornais regionais de grande circulação na Área de
Influência.






Nº de abordagens a embarcações de pesca;
Comparação das localidades de origem das embarcações
abordadas durante a atividade com as localidades da Área
de Influência.



Número de atendimentos respondidos na Ouvidoria.
Responder a totalidade das solicitações da ouvidoria.
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Metas

Indicadores




Responder a 100% das dúvidas e reclamações;





Informar à COEXP 100% dos casos de ocorrência dos
acidentes e incidentes com barcos e petrechos de pesca.

II.8.6.4 -



Nº de reclamações e dúvidas respondidas X Nº de
reclamações e dúvidas recebidas pela empresa a respeito
da atividade;
Matriz de Sistematização e Tabela de Agrupamento de
Contribuições.
Nº de incidentes ocorridos com barcos ou equipamentos
de pesca e descrição das medidas tomadas em cada caso;
Matriz de Sistematização e Tabela de Agrupamento de
Contribuições.

Público-alvo

O público alvo a ser atendido pelo programa considera as definições das Áreas de Influência do
Projeto:

 Polígono da área de manobra da atividade de pesquisa sísmica;
 Instituições e Órgãos Públicos relacionados ao setor de Pesca na área proposta para
levantamento sísmico dos municípios da AII;

II.8.6.5 -

Metodologia

A metodologia do PCS foi definida a partir da análise documental do empreendimento e das
experiências de implantação de outros Programas de Comunicação Social e dos dados fornecidos
no diagnóstico socioeconômico do Estudo Ambiental.

II.8.6.5.1 -

Lista de Partes Interessadas

Foi elaborada uma listagem com o nome, o cargo, endereço e telefone de contato dos
representantes das instituições que estão contempladas como público-alvo do Projeto. A Lista de
Partes Interessadas é apresentada no Anexo II.8.6-1. Essa listagem deve servir de referência
para a realização dos contatos em campanha de campo e para o envio das malas diretas.

II.8.6.5.2 -

Elaboração e Produção de Materiais Informativos

Como forma de divulgar as informações referentes à atividade de pesquisa sísmica, deverão ser
elaborados materiais gráficos que utilizem linguagem acessível e que obedeçam a identidade
visual do empreendedor. Esse cuidado é necessário uma vez que esta identidade deverá ser
reconhecida em outros materiais que porventura sejam utilizados posteriormente.
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O material a ser desenvolvido será:

 Mala Direta: Documento oficial que informará sobre a atividade e deverá ser encaminhado aos
representantes dos órgãos públicos e privados ligados à Pesca e Turismo, como marinas e
clubes marítimos, para a informação do início da atividade.

 Folder Institucional: Este material deverá ser utilizado em função de sua versatilidade de
formato e facilidade de distribuição. Nele deverão constar informações, como: local da
atividade (no mar e faixa de areia), área de restrição de uso, início e duração da atividade,
dados do licenciamento e nome das embarcações envolvidas. Este material será enviado junto
com a mala direta aos órgãos públicos, o restante deverá ser distribuído durante a campanha
para divulgação do início da atividade sísmica.

 Cartaz: De caráter mais “permanente”, este material deverá ser afixado nos locais a serem
contatados durante a campanha de divulgação do início da atividade e em locais de uso
comum dos moradores da área de Influência, órgãos/entidades de Pesca e Turismo, colônias e
associações de pescadores.
No Anexo II.8.6-2 são apresentados os materiais de divulgação a serem distribuídos às partes
interessadas (público-alvo).

II.8.6.5.3 -

Informes Oficiais

Serão realizados dois tipos de informes oficiais sobre o posicionamento e a navegação dos navios
sísmicos junto à Marinha do Brasil:

 Divulgação no Sistema de Informações Sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) para
acompanhamento da rota de navegação em águas territoriais brasileiras, de forma a tornar
possível o acompanhamento pela autoridade naval;

 Comunicação à Capitania dos Portos para emissão do Aviso aos Navegantes da presença do
navio, na área de abrangência de cada município dentro do prazo regulamentar, estabelecido
pela instituição.
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Comunicação Direta via Rádio Operador, Reforço no
Monitoramento e Registro de Embarcações Pesqueiras

O operador de rádio do navio é habilitado para estabelecer contato via rádio com embarcações
que se aproximarem da(s) embarcação (ões), e possam dessa forma, colocar em risco a atividade
e a segurança de todos os envolvidos. Sempre que constatadas a presença de embarcações no
entorno, principalmente aquelas engajadas em atividades pesqueiras, serão realizadas chamadas
via rádio e veiculados informativos, esclarecendo sobre o levantamento sísmico que está
sendo realizado.
A mensagem deverá ser emitida através de canais específicos para a comunicação marítima de
forma clara, concisa e priorizando as informações mais relevantes a respeito da atividade,
principalmente no que se refere à sua duração, localização, e normas de segurança.

II.8.6.5.5 -

Monitoramento e Acompanhamento

As atividades de monitoramento servem para estabelecer um canal contínuo de comunicação
junto a todos os públicos e acompanhar e avaliar o conjunto de atividades realizadas.

II.8.6.5.6 -

Sistema de Ouvidoria

Haverá necessidade de implantação, manutenção e monitoramento do Sistema de Ouvidoria, a
fim de instituir um canal de comunicação direto e eficaz com a população das Áreas de
Influência do empreendimento, registrando reclamações e esclarecendo dúvidas.
O Sistema de Ouvidoria será via telefone e e-mail, sendo operado por um profissional treinado
para o serviço. Os contatos realizados serão registrados em planilha de controle, a fim de
monitorar o desempenho das ações de comunicação e diminuir os possíveis ruídos de
comunicação em campo.
O número da Ouvidoria e seu horário de atendimento serão amplamente divulgados nas peças de
comunicação, garantindo o bom funcionamento do Sistema e o aprimoramento do diálogo com a
população local.
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Relatório de Evidências

Deverá ser elaborado um relatório final do PCS, em que serão apresentadas as evidências da
realização de todas as atividades propostas e descritas as informações pertinentes aos
apontamentos e dúvidas recolhidos em campo e na ouvidoria.

II.8.6.6 -

Inter-relação com outros Programas

O Programa de Comunicação Social relaciona-se com todos os programas ambientais ligados à
atividade de Implantação da atividade sísmica, à medida que estes programas subsidiam
informações e conteúdos que constarão nos materiais gráficos.

II.8.6.7 -

Cronograma de Execução

O Programa de Comunicação Social deverá iniciar até cinco dias antes do início da atividade de
pesquisa sísmica, em função do planejamento, mobilização e produção do material gráfico. O
cronograma de execução poderá sofrer ajustes em decorrência de imprevistos inerentes à
atividade, como por exemplo, condições meteorológicas adversas que eventualmente impliquem
no atraso do empreendimento.
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Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Wide Azimuth Bacia de Santos
Atividade

Antes da Atividade
Sísmica
Sem1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Durante Atividade Sísmica
Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês
10

Mês
11

Mês
12

Mês
13

Mês
14

Mês
15

Mês
16

Mês
17

M Mês
18

Elaboração Materiais Informativos
Produção Materiais Informativos
Envio mala direta
Campanha de Campo /
Distribuição materiais informativos
Comunicação para atividades
Marítimas
Instalação e manutenção da
Ouvidoria
Relatórios
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Responsáveis Técnicos
Técnico
Caroline Cascaes

II.8.6.9 -

Formação
Oceanógrafa

CTF (IBAMA)
754274

Referências Bibliográficas

Resolução CONAMA 001-A, de 23 de janeiro de 1996: Dispõe sobre a elaboração de estudo prévio
de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.
Lei nº 6.938 de 17/01/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente: Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.
Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997: Estabelece o Sistema de Licenciamento Ambiental;
Estudos Ambientais elaborados pela Ecology Brasil.
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II.8.7 -

Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores - PEAT

Como determinado na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e no Decreto
4.281/02 que a regulamenta, deverão ser implementados programas de Educação Ambiental (EA)
no licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ou seja, que
causem ou possam causar algum tipo de impacto sobre o meio ambiente e, consequentemente,
sobre a qualidade de vida das populações locais.
De acordo com a Instrução Normativa n°2, publicada em 27 de março de 2012 pelo IBAMA1 (IN
nº 02/2012-IBAMA), em seu Art. 2º, o PEA deverá estruturar-se em dois Componentes:
“I - Componente I: Programa de Educação Ambiental - PEA, direcionado aos grupos
sociais da área de influência da atividade em processo de licenciamento;
II - Componente II: Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT,
direcionado

aos

trabalhadores

envolvidos

no

empreendimento

objeto

do

licenciamento.”
Assim, o Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT) deste EAS refere-se ao
Componente II do PEA, conforme exigido pelo Órgão.
Inserido no contexto das medidas mitigadoras e compensatórias previstas na legislação ambiental
brasileira, no âmbito do licenciamento ambiental da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth, na Bacia de Santos, o PEAT tem como público-alvo os trabalhadores dos diversos
setores envolvidos na atividade sísmica em questão, em especial aqueles diretamente2
envolvidos.

1

2

“

Estabelece as bases técnicas para programas de educação ambiental apresentadas como medidas mitigadoras ou compensatórias, em
cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama” (IBAMA, 2012).
Considera-se aqui como trabalhadores diretos aqueles que atuam em campo nas frentes de obra, e como indiretos, aqueles que
desempenham atividades de suporte, como vigilantes, cozinheiros, enfermeiros, auxiliares de serviço geral, profissionais da área
administrativa e outros.
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Justificativa

A atividade objeto deste licenciamento diz respeito à Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth na Bacia de Santos, cuja Área de Estudo (AE) do empreendimento contempla 08
(oito) municípios, incluídos na Baía de Guanabara (RJ). A realização de um empreendimento
como esse leva à inserção de novos grupos de trabalhadores na região. O contingente estimado
de trabalhadores para a implantação da referida atividade será no total de aproximadamente 220
(duzentas e vinte) pessoas, sendo duas embarcações sísmicas com 50 (cinquenta) trabalhadores
cada, outras duas embarcações sísmicas (fonte) com cerca de 40 (quarenta) tripulantes cada,
duas embarcações de apoio com 15 (quinze) cada, e uma embarcação assistente com 10 (dez)
trabalhadores. Esta atividade possui previsão de 18 (dezoito) meses de duração.
Considerando as possíveis inerências negativas do período da atividade, há de se buscar meios de
fomentar a sensibilização dos trabalhadores envolvidos nesse processo, para que eles possam
avaliar as implicações dos danos e riscos socioambientais decorrentes da implementação da
atividade e, particularmente, de suas ações nos meios físico-natural e social em sua área de
influência.
Nesse contexto, torna-se necessária a implementação de um componente de Educação Ambiental
voltado para a capacitação dos trabalhadores envolvidos com a atividade objeto do
licenciamento, “visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem
como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente”, conforme estabelecido na
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99), no item V de seu artigo 3°. Nesse
mesmo sentido, a publicação do IBAMA (QUINTAS et al., 2006) “Pensando e Praticando a
Educação no Processo de Gestão Ambiental”, defende que Educação Ambiental possibilita ao
indivíduo e à coletividade se perceberem como sujeitos sociais capazes de compreender a
complexidade da relação sociedade-natureza, bem como de se comprometerem em agir em prol
da prevenção de riscos e danos socioambientais causados por intervenções no ambiente físico
natural e construído.
Mais recentemente, a IN n° 02/2012-IBAMA, em seu Art. 4º, defende a realização de um
Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) pela importância de se promover
processos de ensino-aprendizagem que abordem, necessariamente:
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“situações concretas da realidade do mundo do trabalho do empreendimento e do
seu entorno, incluindo no conteúdo programático dos processos de ensinoaprendizagem, a descrição do meio ambiente físico, biótico e antrópico local, a
apresentação dos impactos decorrentes da atividade e formas de minimizá-los.”
(IBAMA, 2012).
Soma-se ainda a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n. 01/10, cujo objetivo consiste na proposta
de diretrizes para a elaboração, execução e divulgação dos programas de educação ambiental
desenvolvidos regionalmente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos
marítimos de exploração e produção de petróleo e gás, vinculados à CGPEG (agora Coordenação
Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMAC), da
Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC, do IBAMA; e a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA
n.02/2010, que tem por finalidade destacar as alterações feitas pela CGPEG/IBAMA no texto da
minuta da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10, que inclui ainda a consolidação de
diretrizes mais específicas para a simplificação e padronização mínima dos Projetos de Educação
Ambiental dos Trabalhadores – PEATs.
Sendo assim, o PEAT, por meio da promoção de ações educativas, justifica-se como instrumento
para a prevenção de conflitos socioambientais e de ocorrência de não conformidades causados
pelos trabalhadores envolvidos com a atividade de pesquisa sísmica.

II.8.7.2 -

Objetivos do Projeto

O objetivo geral do Projeto é realizar ações de educação ambiental para os trabalhadores
envolvidos na fase de implementação da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide
Azimuth, da Bacia de Santos, visando sensibiliza-los quanto aos possíveis impactos
socioambientais decorrentes da mesma e, assim, evitar e/ou minimizar a ocorrência de conflitos
socioambientais e de não conformidades.
São objetivos específicos deste Projeto de Educação Ambiental para os Trabalhadores:

 Informar os trabalhadores envolvidos na fase de implementação da pesquisa sísmica sobre os
principais impactos sobre o ambiente natural e social local, decorrentes da atividade de
pesquisa sísmica, e sensibilizá-los para atuar na prevenção de possíveis danos;
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 Fornecer estímulo à participação do público-alvo junto aos demais Projetos Ambientais,
promovendo uma gestão com responsabilidade compartilhada de toda equipe embarcada.

 Desenvolver ações pedagógicas adequadas à realidade dos trabalhadores.

II.8.7.3 -

Metas

 Estabelecer contato com todas as empresas envolvidas na Atividade de Pesquisa Sísmica
Marítima 3D Wide Azimuth, a fim de mobilizar os trabalhadores para os encontros do PEAT;

 Atender com no mínimo 04 módulos temáticos do PEAT, 100% do total de trabalhadores
envolvidos nas operações de aquisição de dados sísmicos;

 Contemplar nas ações pedagógicas temáticas voltadas para a sensibilização dos trabalhadores
sobre os impactos da atividade, necessidade de gestão dos resíduos sólidos, cuidados com a
biota e boa relação com a comunidade local.

 Apresentar o processo de licenciamento e os demais Projetos Ambientais integrantes deste
processo, de forma a estimular a participação do público-alvo nas demais atividades e
melhorias ambientais propostas ou promovidas no ambiente de trabalho.

 Obter porcentagem igual ou superior a 80% de avaliações positivas dos trabalhadores
contemplados pelo PEAT, referentes à metodologia e temáticas abordadas nos módulos.

II.8.7.4 -

Indicadores Ambientais

 Quantidade de parcerias estabelecidas entre as partes envolvidas (empreendedor e
subcontratadas), comparada ao número total de empresas envolvidas no processo construtivo;

 Percentual de trabalhadores participantes do PEAT, comparada ao número efetivo de
trabalhadores mobilizados para a pesquisa sísmica, evidenciada pela lista de presença e por
registro fotográfico;

 Planos de Aula e apresentações em Power Point evidenciando as temáticas abordadas nos
módulos;

 Percentual de avaliações positivas sobre as ações formativas do PEAT.
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II.8.7.5 -

Público-alvo

O público-alvo constitui-se pelo conjunto de trabalhadores, com diferentes níveis de
especialização, envolvidos na Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth.
Deverá ser privilegiada a participação de trabalhadores diretamente atuantes no processo de
implementação da atividade.

II.8.7.6 -

Metodologia e Descrição do Projeto

O PEAT terá por principal referência teórico-metodológica as premissas apresentadas na
publicação do IBAMA (QUINTAS et al., 2006) Pensando e Praticando a Educação no Processo de
Gestão Ambiental, a qual descreve o método de construção de um programa de Educação
Ambiental no licenciamento, e destaca que este deverá:
“Desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos
danos e riscos ambientais e tecnológicos na esfera da saúde e segurança do trabalho
e consequências para a população afetada”;
“Trabalhar

situações

concretas

da

realidade do

mundo

do

trabalho,

do

empreendimento e do seu entorno (no meio físico-natural, na saúde e segurança e
nos planos socioeconômico e cultural)”;
“Abordar aspectos éticos na relação sociedade/natureza (ser humano/natureza e ser
humano/ser humano), fortalecendo os laços de solidariedade e respeito às
diferenças, criando uma convivência social positiva”.
A metodologia também irá seguir as diretrizes da IN n°02/12-IBAMA, que recomenda que o PEAT
se aproprie de “recursos didáticos que incentivem a reflexão e a participação dos trabalhadores,
como por exemplo, estudos de caso, trabalhos em grupo e dinâmicas, gerando posturas proativas
em relação ao ambiente de trabalho, aos ecossistemas e às comunidades locais”.
De acordo com o exposto, o escopo mínimo das ações do PEAT proposto constitui-se por um
conjunto de quatro (04) atividades de educação ambiental destinados aos trabalhadores
envolvidos na pesquisa sísmica em questão.
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Etapa
Ações Iniciais

Atividades
Atividade 1 – Articulação Prévia
Atividade 2 - Planejamento pedagógico e logístico das ações educativas

Ações Educativas

Atividade 3 – Módulos de Educação Ambiental

Monitoramento e Avaliação

Atividade 4 - Monitoramento e Avaliação

II.8.7.6.1 -

Articulação Prévia

Previamente à implementação das Ações Educativas, deverão ser adotadas estratégias de
articulação junto às empresas envolvidas, para o agendamento dos encontros de educação
ambiental.
Para um melhor acompanhamento do processo de mobilização da mão de obra pelo
empreendedor, recomenda-se que esta e as subcontratadas disponibilizem a listagem atualizada
com o efetivo contratado para atuação nas fases de implementação da atividade.

II.8.7.6.2 -

Planejamento Pedagógico e Logístico das Ações Educativas

Este planejamento se dará em dois níveis: logístico-operacional, relativo à viabilização das ações
educativas; e técnico-pedagógico, no que tange aos conteúdos e metodologias das mesmas, com
elaboração do Plano de Aula para cada Módulo do PEAT, bem como a pauta das apresentações
em Power Point e definição das dinâmicas e recursos didáticos a serem utilizados. Dentre estes
recursos, cabe destacar que deverão ser amplamente utilizados, de forma a estimular a
participação dos presentes, e evitar apresentações exclusivamente expositivas. Como exemplo
de recursos didáticos, podemos mencionar: estudos de caso, debates em grupo, dinâmicas,
brainstorming (tempestade de ideias), simulação de situações cotidianas, vídeos, jogo do certo e
errado em relação aos cuidados com o ambiente natural e social, entre outros.
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Ações Educativas
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Módulos de Educação Ambiental

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

As ações de Educação Ambiental para os trabalhadores visam proporcionar espaços de construção
participativa de conhecimentos nos quais, além da discussão sobre os conteúdos teóricos, os
participantes realizam, em grupos ou individualmente, atividades lúdico-pedagógicas orientadas
pelos educadores. Os participantes deverão ser estimulados a participar ativamente das
atividades, para que contribuam com suas experiências pessoais do universo do trabalho.
O conteúdo previsto para ser abordado no PEAT será dividido em seis (06) módulos de educação
ambiental destinados aos trabalhadores envolvidos na atividade sísmica, de modo a fornecer ao
PEAT um caráter dinâmico e continuado. Os módulos a serem utilizados como base do
treinamento ambiental são apresentados no Anexo II.8.7-1. Para que seja possível planejar e
acompanhar a aplicação dos módulos por trabalhador, deverá ser desenvolvido um banco de
dados, com informações sobre os módulos cursados por trabalhador. Para isso, é necessário que
as empresas contratantes da mão de obra forneçam a listagem completa de contratações. Ao
final, cada trabalhador receberá ao menos quatro (04) módulos de educação ambiental, sendo
estes:

 Módulo I (Geral): sobre processo de licenciamento, legislações, impactos da atividade sísmica
em questão e medidas de mitigação dos mesmos;

 Módulo II (Regional): sobre as características da região onde ocorrerá a atividade sísmica, com
ênfase da Bacia de Santos;

 Módulo III (Local): sobre a Pesquisa Sísmica no Programa 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos;
 Módulo IV (Controle de Poluição): sobre medidas para controle de poluição, apresentação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e da importância da coleta seletiva;

 Módulo V (Monitoramento da Biota): sobre métodos de monitoramento e cuidados com a Biota
e Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98);

 Módulo VI (Comunicação Social); que serão ministrados para o público diretamente envolvido
com tomada de decisões voltada às medidas de mitigação envolvendo a convivência entre os
trabalhadores e entre estes e a comunidade afetada pelas atividades de pesquisa sísmica.
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A carga horária de cada módulo deverá ser de 90 minutos, com turmas de no máximo 20
participantes. Com isso, cada trabalhador deverá, ao final da implementação do PEAT, ter
cursado um mínimo de 06 horas de ações formativas. As dinâmicas de grupo ajudam a fixar
melhor o conteúdo do programa. Tratando-se de um projeto longo, previsto para 13 meses,
outros módulos serão incorporados ao PEAT, em momento oportuno, abordando temas
ambientais pertinentes à atividade em questão.

II.8.7.6.4 -

Monitoramento e Avaliação

Esta etapa prevê um processo de avaliação qualitativa e quantitativa a ser realizada ao longo das
atividades do PEAT. Estas avaliações devem subsidiar a tomada de decisões para a promoção de
ajustes nas metodologias e procedimentos empregados, possibilitando a adequação das
ações subsequentes. Durante os Módulos serão utilizados instrumentos participativos de
avaliação, de forma a envolver o público-alvo nesta ação, como as fichas de avaliação individual
(Anexo II.8.7-1), que permitem que os trabalhadores envolvidos na pesquisa sísmica possam
avaliar o educador ambiental, seu método de ensino, conteúdo tratado nos módulos, aplicação
dos mesmos em suas atividades, bem como a forma com que foi desenvolvido, os materiais
utilizados e a carga horária disponibilizada para abordagem das temáticas.
Destaca-se que o monitoramento é realizado a partir de uma constante avaliação de diversos
elementos, como: articulação institucional; inter-relação com demais programas ambientais;
planejamento pedagógico dos Módulos; e resultados das avaliações dos trabalhadores sobre as
atividades educativas realizadas.
O relatório será encaminhado ao órgão ambiental competente para as análises pertinentes.

II.8.7.7 -

Inter-relação com outros Planos e Projetos

Conforme disposto no Art. 4° - § 2°, da IN 02/2012-IBAMA, no PEAT deverão ser considerados os
impactos socioambientais da atividade em licenciamento, integrados com os demais projetos
previstos no âmbito do EAS que implementam medidas de mitigação ou compensação dos
impactos previstos.
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Mais especificamente, o PEAT relaciona-se de maneira direta com: Projetos de Monitoramento da
Biota Marinha, visto que o bom desenvolvimento dos mesmos também conta com a adesão dos
trabalhadores; e com o Projeto de Comunicação Social - PCS que, em sua atribuição de registrar
possíveis contatos com embarcações de pesca, subsidiará que o PEAT inclua em suas atividades
educativas a abordagem de temáticas pertinentes a uma relação respeitosa com os pescadores
locais. Por fim, cita-se o Projeto de Controle de Poluição – PCP, que tem a participação de todos
os tripulantes e pode ser debatido nos encontros do PEAT.

II.8.7.8 -

Atendimento a Requisitos Legais e/ou outros Requisitos

Este Projeto segue as diretrizes da:

 Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795/99), e do Decreto nº 4.281/02 que a
regulamenta;

 Instrução Normativa n° 2, de 27 de março de 2012, IBAMA;
 Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10, IBAMA; e
 Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 02/10, IBAMA.

II.8.7.9 -

Etapas de Execução

As Ações Iniciais do PEAT deverão anteceder o início da atividade sísmica em questão, de forma
que o planejamento já esteja concluído no início do período de embarque, a fim de atender a
todos os colaboradores envolvidos no processo.
O projeto deverá ser realizado em locais adequados para a realização das ações pedagógicas
disponibilizados pela empresa, preferencialmente em estruturas de apoio à atividade.
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II.8.7.10 - Recursos Necessários
Recursos materiais estimados:

 Técnico-pedagógico: equipamentos eletrônicos (notebook, data show, máquina fotográfica,
entre outros); material de escritório para as práticas educativas; materiais didáticos
impressos.

 Logístico-operacional: acesso à internet; aluguel de veículo e combustível para deslocamento
da equipe; hospedagem e refeição dos profissionais envolvidos; passagem aérea para a equipe
técnica, se necessário.
Recursos humanos estimados:
A implementação do PEAT deverá contar com uma equipe técnica interdisciplinar constituída
por:

 Um (01) Coordenador Pedagógico: responsável pela coordenação geral da equipe, dos recursos
materiais, financeiros e logísticos do Projeto, além do fechamento do relatório. Ficará
responsável, também, pela elaboração pedagógica do processo de ensino-aprendizado, da
formulação das metodologias, além da elaboração dos materiais didáticos e do relatório junto
aos educadores de campo. O profissional a ser contratado para esta função deverá ter
experiência na coordenação pedagógica de Projetos de Educação Ambiental.

 Um (01) Educador de Campo: profissional de nível superior com experiência em projetos de
educação ambiental para trabalhadores. Deverá ser responsável pela implementação dos
Módulos em campo. Auxiliarão o Coordenador Pedagógico na definição das metodologias dos
módulos, do relatório e nas demais atividades que constituem o Projeto.
Cabe ressaltar que o coordenador poderá acumular as funções de Coordenador e Educador de
Campo.
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II.8.7.11 - Cronograma Físico
O PEAT será implementado no decorrer de toda a fase de realização da atividade de pesquisa
sísmica, ao longo dos 18 (dezoito) meses de duração.

II.8.7.12 - Acompanhamento e Avaliação
Conforme descrito no item II.8.7.6.4 - Monitoramento e Avaliação, devem ser realizados de
modo contínuo, ao longo de toda implementação do PEAT. Tal avaliação deve se dar tanto por
meio da realização de reuniões da equipe técnica visando discutir os resultados das ações
implementadas e propor adequações, quando necessário, quanto por meio do uso de ferramentas
participativas de avaliação, durante a realização dos Módulos.
Os resultados deverão ser registrados em um (01) Relatório Final contendo a descrição e
avaliação consolidada das ações desenvolvidas ao longo de todo Projeto, bem como listas de
presença e registro fotográfico das mesmas.

II.8.7.13 - Responsáveis pela Implementação do Projeto
A implementação deste Projeto é de responsabilidade da WesternGeco, havendo possibilidade de
contratação de terceiros ou firmamento de parcerias/convênios com empresas ou instituições
aptas para executá-lo.
Recomenda-se a implementação deste Projeto por uma empresa de consultoria habilitada e com
experiência comprovada em projetos de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento.

II.8.7.14 - Responsáveis Técnicos
Profissional
Caroline Cascaes

Formação
Oceanografia

Função
Elaboração do PEAT

Registro em
Conselho
Não se aplica

Cadastro Técnico
Federal (IBAMA)
754274
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II.8.8 -

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira - PCAP

Solicitação de Avaliação da Necessidade do PCAP
Entende-se que a justificativa para a realização de Projeto de Compensação para a Atividade
Pesqueira, seja a ocorrência de restrições temporárias para a realização da pesca em
determinadas áreas e que tais restrições resultem em alterações significativas dos rendimentos
dos pescadores que atuam nestes locais. Em função da própria flutuação dos rendimentos da
pesca e da sazonalidade da atividade (que torna as flutuações ainda mais intensas), não é
possível precisar as alterações no rendimento. Assim parte-se para projetar a probabilidade de
ocorrência destes efeitos adversos a partir da consideração da área utilizada e sua significância
no rendimento e produção da atividade pesqueira.
Neste sentido é importante considerar que quanto menor a área explorada por determinados
grupos de pescadores, maior é sua sensibilidade a ocorrência de restrições a seu uso. Desta
forma, a pesca artesanal, em função da autonomia relativamente baixa das embarcações
utilizadas, é a atividade por excelência potencialmente atingida. Por outro lado, no contexto da
pesca industrial, com a utilização de áreas que podem se estender por várias bacias, dificilmente
uma restrição temporária causará efeitos significativos.
Conclui-se que a probabilidade de ocorrência dos efeitos adversos tende a ocorrer na medida em
que haja sobreposição das áreas de aquisição de dados sísmicos e aquelas utilizadas pela pesca
artesanal, considerando a intensidade e a sazonalidade da atividade pesqueira nestes locais.
Segundo informações indicadas no estudo de impacto ambiental (diagnóstico socioeconômico), a
pesca no litoral do Estado do Rio de Janeiro se concentra no...
“trecho costeiro localizado sobre a plataforma continental, até as isóbatas de 100 a
150 metros, alcançando em poucos trechos, áreas próximas à isóbata de 500 m
(quebra da plataforma). No trecho entre Paraty e Macaé, são verificadas as áreas
com maior intensidade de atividade pesqueira (maior número de viagens),
abrangendo a região costeira até a isóbata de 100 metros.”
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Entendendo que, como também é indicado no estudo, “a área prevista para a pesquisa sísmica
(após a isóbata de 1.000 m)”, não se projeta, a priori, a ocorrência de efeitos sobre a atividade
pesqueira.
Reconhecendo que a dinâmica da atividade pesqueira pode ocorrer por condições climáticas ou
pela oferta de pescado (presença de cardumes), as embarcações podem seguir além da área
comumente utilizada. Em função disto é importante considerar que, sendo coerente com a NT
01/10, o PCAP não tem como meta a realização de uma ação para um pescador ou armador em
especial. Ao contrário disto, o Projeto tem caráter coletivo. Assim, entende-se que o impacto a
compensar consiste na restrição de uso de um compartilhamento do espaço, por comunidade ou
grupo de pescadores artesanais.
Em alguns casos, pescadores apontam que deixam de ir pescar pela presença da atividade.
Contudo, como a atividade não ocorrerá nos locais que os pescadores artesanais costumam se
dirigir, estima-se que a divulgação não induza a este comportamento, pois a pesquisa não será
feita no local onde normalmente ocorre a pesca artesanal.
Observando as informações sobre as áreas de pesca e a área de aquisição de dados, considera-se
que provavelmente não ocorrerão encontros ou interrupções da pesca artesanal no período da
pesquisa, o que justifica a não realização de ações compensatórias.
No entanto, dado o dinamismo da atividade convém monitorar a ocorrência de abordagem das
embarcações. Neste sentido, solicita-se que a decisão sobre necessidade do PCAP, seja tomada a
luz dos dados provenientes das abordagens, referentes às ações que acompanharão a realização
da pesquisa.
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II.8.9 -

Repasse de Informações para o Projeto de Telemetria da
Baleia Jubarte

Informamos que a empresa de aquisição de dados sísmicos CGG executa o Projeto de Telemetria
da Baleia Jubarte (Processo IBAMA n° 02001.004121/2015-31) em função de suas atividades
licenciadas ambientalmente nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo.
Como objetivo principal do projeto, pretende-se correlacionar os impactos das atividades de
pesquisa sísmica marítima sobre o comportamento de cetáceos, por meio de ferramentas de
telemetria satelital.
Buscando o acompanhamento da sinergia de impactos aportados sobre misticetos, a Petrobras e a
respectiva

empresa contratada

para

aquisição

de

dados

geofísicos

deverão

repassar

quinzenalmente os dados de localização, status de funcionamento das fontes sonoras e demais
informações que os executores do projeto considerem pertinentes sobre a atividade em tela,
para viabilizar a análise integrada dos padrões comportamentais dos indivíduos rastreados.
A WesternGeco, através de sua consultora, promoveu uma reunião com representantes do
Instituto Aqualie e da CGG e acertou o repasse quinzenal das informações de localização do
navio, log da navegação associado ao status de funcionamento das fontes sonoras, dos registros
do PMBM e do PMAP. Ao início da atividade serão fornecidas as características da assinatura da
fonte e a modelagem do decaimento sonoro realizado para a atividade.

Coordenador:
614/647

II.8.9 - Repasse de informação para o Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

II.8.10 -

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica – EAS

Projeto Telemetria de Cetáceos

II.8.10.1 - Justificativa
Estudos de telemetria satelital têm sido aplicados a diversas espécies marinhas em busca de
avaliação de comportamento e respostas quanto ao uso da área pelos organismos. Novas
metodologias têm permitido a realização de estudos para avaliação de impacto ambiental de
determinadas atividades.
Este projeto tem por objetivo apresentar um estudo que utiliza métodos de telemetria para
investigar os movimentos e o comportamento de cetáceos numa área de interesse de prospecção
sísmica nas Bacias de Campos e Santos, Brasil. Essa área, representada na Figura II.8.10-1, está
localizada a sul-sudeste do litoral do Estado do Rio de Janeiro. O ponto mais próximo ao
continente localiza-se nas proximidades do talude continental, cerca de 90 km a sudeste de
Arraial do Cabo.
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Figura II.8.10-1 – Área de prospecção sísmica na divisa das Bacias de Campos e Santos e área prioritária do presente estudo.
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O projeto a seguir será integralmente conduzido pelo Instituto Aqualie, uma organização com
ampla experiência e no desenvolvimento e uso da telemetria satelital.

II.8.10.2 - Objetivos do Projeto (Geral e Específicos)
O escopo deste projeto consiste no uso da metodologia de telemetria de rádio e satélite com os
seguintes objetivos:
1)

Fixar transmissores em espécies de cetáceos dentro da área de interesse, incluindo espécies
residentes e migratórias.

2)

Investigar

os

movimentos,

comportamento

de

mergulho

e

possíveis

respostas

comportamentais dos animais em relação à presença de atividades de prospecção sísmica na
área de interesse e adjacências, localizadas na divisa entre as Bacias de Campos e Santos,
litoral sudeste brasileiro.
3)

Gerar informações que possam ser utilizadas para interpretar potenciais efeitos de
atividades sísmicas, em estudos de impacto ambiental e para preencher os requerimentos
necessários para o licenciamento e desenvolvimento das atividades de óleo e gás na região
sul do Brasil, incluindo análises de risco e

planos

de mitigação em habitats

ambientalmente sensíveis.
4)

Contribuir com esforços locais, regionais e internacionais para o manejo e conservação das
baleias e seus habitats.

II.8.10.3 - Público-alvo
O público-alvo envolvido neste projeto são as instituições executoras, ou seja, WesternGeco, e
Instituto Aqualie, além do IBAMA e da comunidade científica.
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II.8.10.4 - Metodologia e Descrição do Projeto
Operações de campo
As operações de marcação de baleias ocorrerão durante um período de 40 dias em estação do
ano a ser determinada de acordo com maior probabilidade de (1) encontrar condições
meteorológicas favoráveis para a realização de atividades de marcação de cetáceos e (2)
encontrar uma maior diversidade de espécies que possam receber instrumentos de
monitoramento de rádio ou satélite.
A busca de cetáceos será realizada na porção noroeste da área ilustrada na Figura II.8.10-1, ou
seja nas proximidades da quebra da plataforma e do talude continental. O maior esforço nessa
área é justificado pela maior densidade de cetáceos oceânicos, especialmente espécies que
realizam mergulhos profundos como o cachalote (Physeter macrocephalus) e as baleias-piloto-dealetas curtas (Globicephala macrorhynchus) (di Tullio et al., 2016). Além dessas espécies,
dependendo da época do ano, espécies migratórias que utilizam ou passam sobre o talude
continental poderão ser amostradas. Exemplos incluem as baleias-jubarte (Megaptera
novaeangliae), baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) baleias-sei (Balaenoptera
borealis), e baleias-fin (Balaenoptera physalus). Finalmente, espécies de pequenos golfinhos
(família Delphinidade) e baleias bicudas (família Ziphiidae) serão amostradas quando possível.
Concomitantemente com a marcação, informações auxiliares sobre a presença de cetáceos ou
amostras de tecido que complementem o conhecimento sobre essas espécies no litoral do Brasil
serão coletados. Por exemplo, biópsias podem ser obtidas a partir de animais avistados e/ou
marcados. Tais amostras serão utilizadas para a determinação do sexo de cada individuo
(informação importante para interpretar dados de telemetria), para estudos populacionais,
hormonais, tróficos, e para determinação de contaminantes.
A busca de cetáceos será realizada a partir de pontos altos (e.g., tijupá) de um navio com
capacidade para 12 pesquisadores e espaço de convés para acomodar 2 botes infláveis.
Observadores no navio farão essa busca auxiliados por binóculos reticulados enquanto o navio
segue uma série de transectas pré-determinadas conforme a metodologia de transectos lineares
(Buckland et al. 2001). Tais avistagens serão registradas em software especializado (data
loggers) conforme estudos similares anteriores realizados pelo Instituto Aqualie (e.g., Bortolotto
et al., 2016). Métodos acústicos serão utilizados para complementar a busca visual, incluindo o
uso de arrays de hidrofones que serão arrastados pela embarcação principal. Uma das vantagens
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do uso desses métodos é a possibilidade de monitorar cetáceos durante a noite para posicionar o
navio nas proximidades dos animais quando do inicio das operações visuais no dia seguinte. Além
disso, métodos acústicos permitem o monitoramento do ruído submarino durante as operações do
projeto, os quais podem ser usados para auxiliar a interpretação dos dados de telemetria.
Quando um grupo de cetáceos que possa ser marcado for localizados, botes infláveis serão
lançados para a aproximação e fixação de transmissores e coleta de material biológico. A
marcação será feita seguindo métodos e protocolos éticos internacionais, utilizando hastes de
fibra de carbono, balestras ou sistemas pneumaticos (e.g., Heide-Jørgensen et al., 2001, 2006;
Zerbini et al., 2006; Andrews et al. 2008; Gales et al., 2009) e a coleta de biopsias será feita
com o uso de balestras (Figura II.8.10-2).

Figura II.8.10-2 – Colocação de transmissores
satelitais e coleta de biópsias em baleias-jubarte.

Equipamentos
O estudo proposto aqui irá utilizar transmissores de “curta duração” tipo TDRs, D-Tags ou um
novo tipo de transmissor denominado SMRT tag (Andrews et al., em preparação) ou transmissores
satelitais de “média e longa duração” do tipo “archival”. Os transmissores de curta duração
serão fixados com ventosas de sucção ou pequenos dardos e deverão ser recuperados após seu
despendimento dos animais para posterior recuperação dos dados. Os transmissores de média e
longa duração serão fixados com dardos ou serão totalmente implantáveis, dependendo da
espécie alvo da marcação. Esses transmissores enviam as informações coletadas para satélites
em orbitas polares e portanto não necessitam recuperação. Serão utilizados 10 (dez)
transmissores satelitais SPLASH-10 fabricados pela Wildlife Computers dos Estados Unidos e serão
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configurados em dois modelos, para espécies de grande porte como baleia-jubarte, baleia-fim,
baleia-franca, baleia-azul e cachalote. Serão utilizados 10 (dez) transmissores do tipo LIMPET do
modelo SPALSH 10 com FastLoc GPS para espécies de pequeno e médio porte (e.g., baleiasminke, baleias-sei, baleia-de-Bryde, e odonotocetos exceto o cachalote - espécies das famílias
Delphinidade e Ziphiidae).
Processamento e análise de dados
Os dados dos instrumentos de curta duração serão transferidos para um computador para
posterior processamento após a recuperação dos transmissores. A transferência desses dados e
seu processamento é feito por software customizado, específico de cada instrumento. Os dados
satelitais serão recebidos através do sistema Argos (www.argos-system.org) e serão processados
utilizando metodologias padrão, incluindo filtros para a remoção de posições geográficas espúrias
(Freitas et al., 2008) e modelos de espaço-estado (Jonsen et al., 2005; 2007; Johnson et al.,
2008; Bailey et al., 2009, Andriolo et al., 2014). Esse tipo de modelo permite a estimação do
estado comportamental dos animais sob diferentes condições e, portanto, permite uma avaliação
do uso de área em habitats críticos e possíveis reações comportamentais a estímulos externos
(Jonsen et al., 2007; Bailey et al., 2009; de Castro et al., 2014) de maneira mais objetiva. A
modelagem dos dados de telemetria através desses métodos facilita ainda a padronização das
rotas de animais com diferentes características pois ela permite obter a posição prevista para
cada indivíduo no mesmo horário e, portanto, permite uma melhor comparação entre animais
com características (sexo, estágio reprodutivo) diferentes. As análises serão realizadas no
Laboratório de Genética e Biotecnologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF.
Métodos estatísticos como modelos generalizados lineares (GLMs) ou aditivos (GAMs) serão
utilizados para analisar o movimento espacial dos animais e, quando possível, de maneira
integrada ao seu comportamento de mergulho. Tais análises devem incluir como covariáveis
informações como habitat dos animais, período do dia, sexo, classe de idade e outras
informações biológicas que possam influenciar no comportamento. Outros potenciais fatores de
interesse incluem dados das atividades sísmicas, incluindo presença ou ausência, níveis de ruído
submarino e distancia de fontes sonoras. Tais fatores podem ser integrados às análises
estatísticas se disponibilizados aos analistas do Instituto Aqualie. Uma comparação do
comportamento dos animais na presença e ausência de atividades sísmicas pode contribuir para
melhor compreender os possíveis impactos dessas atividades em diferentes espécies da
megafauna marinha.
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II.8.10.5 - Inter-Relação com outros Planos e Projetos
Este projeto apresenta inter-relação com os Projetos PMBM, PMAP, Projeto de Telemetria da
Baleia Jubarte, Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro, da Modelagem Acústica
Ambiental e com o PEAT.

II.8.10.6 - Etapas de Execução
O estudo aqui proposto prevê divisão de um plano de trabalho em quatro etapas, sendo o
cronograma do projeto resumido no Quadro II.8.10-1.

 Etapa (1): planejamento;
 Etapa (2): trabalho de campo;
 Etapa (3): recepção, processamento e análise dos dados e
 Etapa (4): confecção do relatório.
Atividade/Meses

Quadro II.8.10-1 – Cronograma de trabalho em 2019/2020.
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Fev

Mar

Abr

Planejamento
Etapa de Campo
Recepção, analise e
processamento de dados
Relatório final

É importante frisar a necessidade de planejamento com pelo menos 3 meses de antecedência
(refletido no Quadro II.8.10-1, acima) antes do início das atividades de campo pois a fabricação
dos transmissores demora 12 semanas.
Pretende-se realizar a(s) campanha(s) de campo ao longo de dois meses, sendo a atividade
sísmica realizada na área prioritária estimada em 380 dias (13 meses). Ao longo do
desenvolvimento da atividade sísmica, é pretendido implantar todos os rastreadores descritos
neste projeto, ainda que seja necessário organizar nova saída de campo.

Coordenador:
II.8.10 - Projeto Telemetria de Cetáceos

621/647

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica – EAS

II.8.10.7 - Responsáveis pela Implementação do Projeto
A responsabilidade de implantação do presente projeto é da WesternGeco, a Ecology auxiliará na
condução do mesmo junto ao Instituto Aqualie.

II.8.10.8 - Responsáveis Técnicos
Nome

Formação

CTFAIDA

Dr. Alexandre N. Zerbini

Oceanógrafo

2738945

Dr. Artur Andriolo

Med. Veterinário

1964517

José Luis Pizzorno

Oceanógrafo

58395
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Modelagem Acústica Ambiental

II.8.11.1 - Justificativa
A modelagem de propagação do som é um excelente instrumento para avaliação do impacto de
fontes sísmicas sobre o ambiente marinho (BREITZKE & BOHLEN, 2010 e HOVEM et al., 2012).
Especula-se que os sons provenientes de fontes sonoras de ar comprimido produzam efeitos
adversos nos animais por lesão direta como, por exemplo, em seus ouvidos ou então por
mecanismos menos diretos como, por exemplo, mascarando os sons de interesse ou alterando seu
comportamento.
Estudos demonstraram que, quando suficientemente alto, o impacto sonoro das fontes sísmicas
pode interferir na comunicação dos cetáceos, em especial dos misticetos, a qual pode ser
afetada pelo efeito de mascaramento, interrupção e alterações na forma de vocalização. Além
disso, alguns autores reconhecem que a atividade de sísmica marinha pode causar danos
auditivos aos cetáceos, principalmente se a exposição for prolongada (SCHLUNDT et al., 2000;
GOOLD & FISH, 1998).
Dentre as alterações comportamentais dos mamíferos marinhos, promovidas pelo impacto sonoro
das fontes sísmicas, podem ser citadas mudanças no rumo de deslocamento, comportamento de
fuga/evitação, alteração no ritmo da natação, redução do tempo na superfície e aumento do
tempo submerso quando próximos a pulsos sonoros (MALME et al., 1984; RICHARDSON et al.,
1995; RICHARDSON & WURSIG, 1997; DUNLOP, et al., 2015).
Vários modelos de propagação sonora estão disponíveis para estimar as perdas de transmissão nos
oceanos. Eles diferem em termos dos métodos matemáticos usados para solucionar a equação de
ondas, da técnica numérica, e do formato de entrada e saída do modelo. O processo consiste das
seguintes etapas: a caracterização da fonte sonora (sísmica), a modelagem da propagação
acústica e seu decaimento no ambiente oceânico de interesse, e por fim, a modelagem dos níveis
de exposição progressiva e cumulativa.
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II.8.11.2 - Metodologia
II.8.11.2.1 -

Caracterização da Assinatura da Fonte

A assinatura da fonte sísmica diz respeito ao sinal que é transmitido durante um levantamento
sísmico. Foi considerado o levantamento sísmico que adota a tecnologia Wide Azimuth, com a
utilização de quatro navios fonte que transmitem energia alternadamente, ou seja,
sequencialmente; em nenhum momento as fontes sonoras de diferentes navios serão disparadas
ao mesmo tempo. A assinatura da fonte pode ser modelada de acordo com as características
físicas e operacionais do equipamento, ou medidas a uma curta distância da fonte.
Nesta proposta, é utilizado o modelo GUNDALF para obter a assinatura da fonte sísmica. Esta é
geralmente dada em forma de série temporal, ou seja, como uma função da amplitude de
pressão por tempo, por toda sua duração. Alternativamente, esta também pode ser fornecida em
termos do seu conteúdo espectral, ou seja, como função da amplitude por frequência. A
assinatura das fontes sonoras é utilizada para caracterizar a banda de frequência da fonte e para
correlacionar com os resultados de modelagem do decaimento sonoro, a fim de estimar os níveis
sonoros recebidos como função da distância e profundidade da fonte. Com base no resultado do
modelo GUNDALF, apresentado no Item II.1 – Caracterização da Atividade e do Empreendedor,
observa-se que a energia sonora está concentrada entre 0 e 200 Hz, aproximadamente. Com base
no trabalho de KÜSEL & SIDERIUS (2018, aceito para publicação), será considerada a frequência
máxima de 500 Hz.

II.8.11.2.2 -

Propagação Acústica

Quanto à localização da fonte sísmica, de acordo com o mapa da área onde será realizada a
pesquisa (Figura II.8.11-1), foram utilizadas as seguintes diretrizes:

 Intervalo combinado de captura de levantamento, ao longo das 4 linhas de fonte de 8
segundos (velocidade da embarcação de 4,45 nós);

 Número de disparos por dia 10.800;
 Em 24 horas, um comprimento médio de linha de pesquisa de 214 km seria completado.
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Esses tópicos são utilizados de forma conservativa, uma vez que as embarcações emitem os
pulsos sonoros de forma sequencial, com afastamento lateral (de 1.400m) e diferença de
disparos de 12 segundos. Como a maior parte da região encontra-se em águas profundas, não se
espera grandes diferenças no campo sonoro, assumindo-se também que o campo de velocidade
do som e as propriedades do fundo oceânico na região sejam relativamente uniformes.
A Modelagem Acústica Ambiental identifica as zonas estimadas de impacto para mamíferos
marinhos, com referência a níveis de orientação para limite de mudanças permanente e
temporário, considerando tanto os níveis máximos de ruído de disparos individuais, quanto
potenciais exposições cumulativas durante um período indicativo de 24 horas. Este relatório é
integralmente apresentado no Anexo II.8.11-1.
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Figura II.8.11-1 – Batimetria da área da modelagem acústica.

Coordenador:
II.8.11 - Modelagem Acústica Ambiental

627/647

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

II.8.11.2.3 -

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

Níveis de Exposição

A última etapa consistiu na correlação dos resultados da modelagem de perda na propagação
com a assinatura da fonte para obtenção da série temporal de onda e, consequentemente, dos
níveis de pressão acústica, níveis de pressão cumulativa e níveis de pressão de pico. O cálculo
dessas medidas métricas seguiram os limiares sugeridos pela NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) e por NMFS (National Marine Fisheries Service), que podem causar
distúrbios aos mamíferos marinhos.
Distribuição de Cetáceos
Para a avaliação da distribuição de mamíferos marinhos na área do estudo foi realizada uma
modelagem empírica das ocorrências de espécies de cetáceos mais comumente observadas
durante atividades pretéritas nas Bacias de Campos e Santos.

II.8.11.3 - Inter-relação com outros Planos e Projetos
O Projeto de Modelagem Acústica Ambiental apresenta inter-relação com: Programa de
Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP,
Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte, Projeto de Telemetria de Cetáceos, Projeto de
Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem Acústica Ambiental e com o PEAT.

II.8.11.4 - Etapas de Execução
As principais etapas de execução do projeto, como descritas na metodologia, consistiram da
caracterização da assinatura da fonte sísmica, da seleção das áreas e dados de entrada no
modelo para a execução do modelo de propagação, seleção de dados de distribuição de
cetáceos, avaliação e teste dos resultados de propagação acústica e a sobreposição da
modelagem de propagação com áreas de ocorrência de cetáceos para estimativa da interação
com as espécies de cetáceos com ocorrência potencial na área.
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II.8.11.5 - Responsáveis pela Modelagem
A SLR Consulting (Canada) Ltd (SLR) foi contratada pela WesternGeco para realizar um estudo de
modelagem de decaimento sonoro (MPTS) para a pesquisa proposta, a fim de auxiliar na
avaliação do impacto potencial de ruído, nas espécies de interesse da fauna marinha.
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II.8.12 -

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Projeto de Verificação In Situ do Decaimento Sonoro e da
Modelagem Acústica Ambiental

II.8.12.1 - Introdução
Monitorar a propagação do som e o decaimento acústico no oceano é essencial para a estimativa
do impacto ambiental associado às atividades geradoras de ruídos. Este monitoramento é
realizado através da avaliação do nível de pressão sonora associada a uma determinada fonte em
diferentes distâncias.
Veículos Autônomos Submersos (em inglês, Autonomous Underwater Vehicles – AUV) são cada vez
mais usados para este fim (Baumgartner & Fratantoni, 2008; Fergusson, 2010), inclusive em
águas brasileiras (dos Santos et al. 2018). Os gliders são AUVs pilotados remotamente por
satélites, capazes de seguir rotas determinadas pelo usuário enquanto mergulham a
profundidades de até 1000 m. Esses equipamentos representam uma evolução no campo da
oceanografia operacional visto que permitem a coleta contínua e persistente, e a transmissão em
tempo quase real de dados oceanográficos, mesmo em condições de tempo adversas como
tempestades e furacões.
Durante uma campanha de sísmica para pesquisa de jazidas de óleo e gás, uma embarcação
reboca um conjunto de canhões de ar-comprimido (também chamados de fonte-sonora)
direcionados ao leito marinho que disparam continuamente em intervalos de 10 a 15 s. Cada
pulso pode alcançar intensidades de até 262 dB re 1µPa (0-pico) concentrado nas frequências
abaixo de 900 Hz (OGP, 2011). Este tipo de atividade gera um aumento da pressão sonora no
entorno da operação com potencial impacto negativo sobre a vida marinha.
Neste contexto, é proposto o lançamento de um glider equipado com hidrofone para monitorar o
decaimento e as características do espalhamento da energia acústica emitida pela atividade de
pesquisa sísmica com a finalidade de avaliar o estudo de modelagem acústica realizado no
âmbito do licenciamento ambiental desta atividade. A distribuição de pressão sonora por
faixas de frequência será avaliada de forma a caracterizar a paisagem acústica durante o período
de coleta.
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II.8.12.2 - Objetivos
O projeto tem como objetivo geral verificar, em condições reais, o decaimento sonoro dos pulsos
da fonte sísmica assim como as características de espalhamento da energia acústica emitida pela
atividade sísmica usando um glider submarino equipado com um pacote acústico. Os dados
medidos serão comparados aos dados modelados.
A seguir, são listados os objetivos específicos propostos pelo presente projeto:
1.

Monitorar os níveis de ruídos submarinos na área de pesquisa sísmica, com medições por um
período de 30 dias;

2.

Identificar as possíveis origens dos ruídos registrados e comparar com o registro da
ocorrência de eventos e/ou fontes geradoras potenciais;

3.

Relacionar a variação dos níveis de pressão acústica com a distância do navio de sísmica
considerando os períodos de atividade e inatividade da fonte sísmica (canhões de ar);

4.

Relacionar a variação dos níveis de pressão acústica com a distância do navio de sísmica em
bandas espectrais;

5.

Calcular perfis de velocidade do som com bases nos dados de CTD de forma a municiar
projetos de modelagem numérica de propagação acústica com parâmetros de entrada de
alta-qualidade.

II.8.12.3 - Metas
As metas pretendidas com a execução deste projeto são dispostas a seguir, estando elas
relacionadas com os objetivos descritos anteriormente:
1. Obter registros acústicos submarinos por um período de 30 dias;
2. Gerar análises que identifiquem o sinal emitido pela fonte de pesquisa sísmica;
3. Analisar, no domínio do tempo e frequência, a variação da intensidade de pressão acústica
em função da distância entre a embarcação sísmica e o glider;
4. Avaliar a paisagem acústica da região durante a atividade sísmica;
5. Gerar perfis de velocidade do som com base nos dados de CTD a cada mergulho do glider;
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II.8.12.4 - Indicadores
A seguir são apresentados os indicadores para obtenção das metas propostas:
1. Perfis de profundidade, temperatura, salinidade e velocidade do som;
2. Séries temporais da intensidade de pressão acústica observada;
3. Séries espectrais (domínio da frequência) do campo acústico observado;
4. Associação de padrões acústicos com a fonte sísmica – assinatura da fonte sísmica;

II.8.12.5 - Metodologia
EQUIPAMENTOS
Os gliders navegam convertendo movimento vertical em deslocamento horizontal, manejando
sua trajetória na água como um planador. Desta forma, a cada mergulho, o equipamento retorna
à superfície e se conecta por satélite, transmitindo os dados coletados e recebendo novos
comandos de operação, sendo capaz de seguir rotas determinadas por um usuário em terra
(Figura II.8.12-1).

Figura II.8.12-1 - Exemplo do funcionamento de um glider, com sucessivos
mergulhos até 1.000 metros, retornando para superfície ao final de cada um.
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O veículo é equipado com um sensor CTD e um pacote de monitoramento acústico passivo (em
inglês, Passive Acoustic Monitoring - PAM) (Figura II.8.12-2). A cada mergulho, o glider aciona o
hidrofone e o CTD, realizando registros acústicos e do perfil de temperatura e salinidade ao
longo de sua trajetória na coluna d’água.

Figura II.8.12-2 - Ilustração de um glider com sensores de temperatura e salinidade (CTD) e hidrofone.

As especificações técnicas do sistema de monitoramento acústico são exibidas na Quadro
II.8.12-1.
Quadro II.8.12-1 – Especificações técnicas do hidrofone
Largura de Banda

5 Hz a 62,5 kHz

Taxa de Amostragem

máx. 125.000 amostras/s

Resolução

16 e 24 bits

Sensibilidade

-165 dB re V/µPa

Transdutor

HTI-92-WB (baixo ruído)

Pré-amplificador

EOS HM-1 / ganho máx. 18 dB

Armazenamento de dados

512 GB
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ESTRATÉGIA AMOSTRAL
A estratégia proposta para este projeto consiste em:
1.

Lançar o glider ao mar na área prevista para a atividade sísmica ao menos 1 mês antes do início
da operação;

2.

Navegar o glider para a região onde terá início a operação e mantê-lo na distância mínima possível da
fonte dentro dos limites de segurança operacional nos primeiros instantes da atividade (Figura
II.8.12-3);

3.

Manter o glider nesta posição enquanto o navio distância-se, variando desta maneira a distância entre
a fonte sísmica e o sensor (Figura II.8.12-4) enquanto o navio percorre a malha amostral da sísmica.

4.

Ao fim do 3o. dia de atividade, o glider será recolhido e os dados recuperados para a elaboração de
um relatório de avaliação da modelagem de decaimento sonoro da fonte realizada previamente. Este
relatório será entregue em um prazo máximo de 30 dias após o início da atividade.

5.

Lançar novamente o glider na água e mantê-lo dentro da área da atividade sísmica para o
monitoramento da paisagem acústica durante a operação.

FONTE: PROOCEANO.

Figura II.8.12-3 - Ilustração do registro acústico do glider ao longo da coluna d’água.
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FONTE: PROOCEANO.

Figura II.8.12-4 - Estratégia amostral proposta para o estudo do decaimento
acústico de uma fonte sonora de sísmica. A trajetória em azul
representa o deslocamento do navio de pesquisa sísmica
e a trajetória laranja, os pontos de coleta do glider.

O glider fará os registros acústicos ao longo da coluna d’água até 1000 m de profundidade.
Conhecendo as coordenadas de cada mergulho do glider, assim como as coordenadas e instantes
de acionamento das fontes sonoras na embarcação sísmica, será possível estudar a variação da
pressão acústica do ambiente em função da distância entre fonte e observador (glider), em
diversas profundidades e distâncias da fonte. Os dados de temperatura e salinidade coletados
permitirão o cálculo de perfis de velocidade do som. Com eles serão determinadas as zonas com
diferentes características de propagação sonora, para promediação dos dados de pressão
acústica e avaliação do decaimento sonoro.
Os dados obtidos nos primeiros dias da atividade serão processados e os níveis de pressão sonora
serão relacionados à distância da fonte e comparados à curva teórica obtida dos resultados da
modelagem numérica, conforme o exemplo hipotético apresentado na Figura II.8.12-5, para os
primeiros dias da atividade e Figura II.8.12-6, para o relatório final.
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Fonte: PROOCEANO.

Figura II.8.12-5 - Exemplo de resultado esperado para a comparação entre os valores observados pelo glider
durante os primeiros dias com (online) atividade sísmica e os valores estimados pela modelagem numérica.

Fonte: PROOCEANO

Figura II.8.12-6 - Exemplo de resultado esperado para a comparação entre os
valores observados pelo glider durante os períodos com (online) e sem (offline)
atividade e os valores estimados pela modelagem numérica.
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PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
As ondas de pressão sonora que atingem o hidrofone são convertidas em um sinal elétrico com
base na sensibilidade do hidrofone e o ganho do pré-amplificador. Estes valores digitalizados
ficam armazenados até serem recuperados para as análises. A primeira etapa de processamento
de dados é a remoção da resposta do sistema nos dados gravados, convertendo os valores
armazenados, em volts, para uma unidade de pressão acústica, geralmente microPascal (μPa).
Após a remoção da influência do sistema nos dados coletados, estes podem ser analisados sob
distintas métricas acústicas.
As séries temporais coletadas serão quantificados principalmente por três métricas, seguindo a
proposta de Madsen et al., 2006, e podem ser calculadas através das seguintes equações:
1.

Nível de pressão acústica rms: SPLRMS (Sound Pressure Level):

[dB re 1μPa]

2.

Nível de pressão acústica pico-a-pico: SPLpico-pico:

[dB re 1μPa]

3.

Nível de exposição sonora: SEL (Sound Exposure Level):

[dB re 1μPa2s]

Análises também serão realizadas através da observação dos sinais capturados no domínio da
frequência utilizando periodogramas (Figura II.8.12-7) e espectrogramas de alta resolução
temporal (Figura II.8.12-8), permitindo a detecção e quantificação dos pulsos da fonte sonora.

Coordenador:
638/647

II.8.12 - Projeto de Verificação In Situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem Acústica Ambiental

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Figura II.8.12-7 - Exemplo de periodogramas usados para a detecção
de ruídos antropogênicos. Extraído de Oliveira et al. (2017).

Figura II.8.12-8 - Série temporal de um pulso de sísmica a 3 km do hidrofone (painel superior) e o
espectrograma do sinal exibindo o conteúdo espectral (painel inferior). Extraído de Madsen (2006).

A partir dos perfis de temperatura e salinidade de cada mergulho do glider será possível calcular
perfis de velocidade de som que poderão ser usados como dados de entrada para modelos de
propagação acústica (p.e.: Kraken, RAM, Bellhop, etc.), pois a utilização de dados de medições
in-situ propicia uma melhora significativa na qualidade dos resultados das simulações (Farcas et
al., 2016). Na Figura II.8.12-9 é exibido um exemplo de um diagrama de Hovmöller de
velocidade do som calculado com perfis de CTD coletados pelo glider.
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Figura II.8.12-9 - Exemplo da variação da velocidade do som
na água em função da profundidade e da data (PROOCEANO).

Através do processamento e das análises das métricas mencionadas acima será possível avaliar e
caracterizar a fonte sísmica, nas condições da região de operação, em diferentes distâncias
e profundidades.

II.8.12.6 - Recursos Necessários
Para a implementação do projeto, serão necessários os seguintes recursos:

 Recursos humanos: equipe habilitada para operações de campo para manutenção,
lançamento e recuperação do glider; tripulação habilitada para condução da embarcação que
conduzirá a equipe de campo entre o porto e os locais de lançamento e recolhimento do
glider; equipe técnica capacitada para pilotar o glider, bem como para processar e
interpretar os dados coletados;

 Recursos físicos: embarcação destinada ao lançamento e recolhimento do glider; veículo
autônomo submarino – glider, equipado com sensores de profundidade, condutividade,
temperatura (CTD) e um pacote de monitoramento acústico passivo (PAM); computadores e
softwares para o processamento de dados.

 Recursos financeiros: deverão ser fornecidos pelo empreendedor.
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Além destes, para que as análises cumpram com os objetivos propostos, os seguintes dados
deverão ser fornecidos pelo empreendedor:
1. Registro detalhado da rota do navio de sísmica incluindo data e hora;
2. Registro detalhado (log) do tipo de atividade da embarcação de sísmica além das
coordenadas e data/hora do início e fim de cada atividade (p.e.: mitigação, teste do array,
soft-start, full-power, etc.);
3. Relatório de modelagem acústica do campo próximo da fonte sonora com a caracterização da
assinatura da fonte.

II.8.12.7 - Cronograma
O período total previsto para execução do projeto é de 3 meses, além do período de
mobilização. O cronograma físico de atividades é apresentado abaixo.

Figura II.8.12-10 - Cronograma proposta para execução
do estudo do decaimento sonoro da fonte sísmica.
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II.8.12.8 - Acompanhamento e Avaliação
 Relatório de Campo: Relatório operacional indicando proposta de cronograma das campanhas
de lançamento e recolhimento do glider, assim como o registro de todas as atividades
executadas durante as campanhas.

 Relatório de Início de Campanha: Relatório técnico com uma avaliação prévia da modelagem
de decaimento realizada apartir dos dados coletados nos 3 primeiros dias de início da
campanha;

 Relatório Final: Relatório técnico com os resultados e conclusões sobre o estudo do
decaimento acústico observado a partir dos dados processados. Além dos seguintes dados:
a)

Dados Acústicos Brutos: Arquivos de áudio obtidos ao longo de todo o período de coleta;

b)

Dados Acústicos: Processados: Dados já processados em variáveis de pressão sonora
como:

SPLRMS

(Sound Pressure

Level),

SPLpico,

SPLpico-a-pico

e SEL

(Sound

Exposure Level).

II.8.12.9 - Responsáveis pela Implementação do Projeto
A responsabilidade pela implementação das atividades propostas pelo Projeto de Verificação do
Decaimento Sonoro das Fontes Sísmicas é do empreendedor. Caso o empreendedor opte pela
execução total ou parcial das atividades previstas, a responsabilidade pela implementação do
Projeto, bem como por relatórios e demais produtos associados ao Projeto, será de
responsabilidade exclusiva do empreendedor.
Para a elaboração do Projeto de Verificação do Decaimento Sonora das Fontes Sísmicas, a
Prooceano conta com o seguinte responsável técnico pela implementação deste projeto.
Nome
Francisco Alves dos Santos

Cargo / Formação
Diretor / Oceanógrafo

AOCEANO
2380

Cadastro Técnico Federal
459094
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Responsáveis Técnicos

A equipe técnica responsável pela elaboração do presente projeto está listada no Quadro
II.8.12-2.
Quadro II.8.12-2 – Equipe Técnica Responsável.
Nome

Cargo

Órgão de Classe

Cadastro Técnico
Federal

Ana Carolina Rochinha Boechat

Oceanógrafa

AOCEANO 1121

4961307

André Luis Santi Coimbra de Oliveira

Analista Ambiental

-

5967357

Felipe Lobo Mendes Soares

Oceanógrafo

-

3811578

Flávia Pozzi Pimentel

Oceanógrafa

-

2473071

Francisco Alves dos Santos

Diretor

AOCEANO 2380

459094

Gabriel Vieira de Carvalho

Oceanógrafo

-

5416625

Lívia Sant’angelo Mariano

Oceanógrafa

-

6005736

Pedro Marques São Thiago

Coordenador de Operações

-

1452979

Rafael Lapagesse

Técnico Ambiental

-

-

Tiago Cardoso de Miranda

Gerente de Projetos

AOCEANO 1905

637144
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CONCLUSÃO

A Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos,
ocorrerá a uma distância mínima da costa de 87 km e, embora a área de manobra alcance
batimetria de 150 metros, a menor profundidade da área de aquisição de dados na Área
Prioritária é de 1.500 metros. A menor distância da área de atividade é registrada do município
de Arraial do Cabo, RJ. O principal objetivo desta atividade é mapear o fundo marinho e obter
informações sobre as diversas características das formações geológicas locais, propondo a
utilização de fonte sonora inovadora, a eSource.
Para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima serão utilizadas até 08 (oito) embarcações. Duas
embarcações equipadas somente com as fontes sonoras, outras duas embarcações equipadas com
fontes sonoras e (14) quatorze cabos sólidos (Q-Marine). A empresa utilizará 02 (duas)
embarcações assistentes e poderá utilizar até 02 (duas) embarcações de apoio.
A área de estudo estabelecida para este EAS foi definida pela área da atividade e a rota das
embarcações para os meios físico e biótico. Para o meio socioeconômico, foram considerados os
municípios de Rio de Janeiro, Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Cabo Frio e Macaé
(localizados no Estado do Rio de Janeiro). Os municípios de Rio de Janeiro, Magé, Itaboraí, São
Gonçalo, Niterói, Maricá foram considerados na Área de Estudo visando a avaliação das áreas de
pesca artesanal, bastante expressiva nesses municípios. Os municípios Rio de Janeiro, Cabo Frio
e Macaé foram considerados de acordo com a possível disponibilidade das bases aéreas a serem
utilizadas na logística da atividade. Com base em dados secundários, foi realizada análise de
aspectos ambientais, relacionando com avaliação de impactos ambientais. A empresa definiu
uma área prioritária para levantamento sísmico mas tem como objetivo posterior o levantamento
da área solicitada. Sendo assim, as características iniciais do levantamento ambiental foram
mantidas de forma conservativa.
Seguindo as diretrizes do Termo de Referência 02/18, a área de influência foi definida de acordo
com o impacto da emissão sonora sobre o meio biótico, a interferência com a atividade de pesca
artesanal, a área onde há restrição de navegação e outras atividades e a rota utilizada pelas
embarcações de apoio, conforme apresentado no item II.6 – Área de Influência da Atividade.
Foram considerados os possíveis impactos ocasionados à biota marinha, possibilidade de
acidentes na operação, como vazamento de combustíveis, óleos e efluentes das embarcações
envolvidas, entre outros. Não é prevista a interação expressiva com a pesca artesanal na área do
levantamento sísmico.
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Foram descritas 27 Unidades de Conservação na zona marinha costeira da área de influência
neste EAS. A área de aquisição de dados sísmicos está em região de água profunda, não tendo
interferência com UCs.
A área proposta para aquisição de dados sísmicos está sobreposta às Áreas Prioritárias de Zona
Marinha ZM045, ZM046 e ZM047 que apresentam importância extremamente alta, importância
muito alta e importância insuficientemente conhecida, respectivamente. A área prioritária
definida para levantamento sísmico sobrepõe as Áreas Prioritárias de Zona Marinha ZM045 e
ZM047 que apresentam importância extremamente alta e importância insuficientemente
conhecida, reconhecida. Os Projetos Ambientais propostos para monitoramento da atividade
sísmica podem contribuir para melhor caracterização da área, ampliando o conhecimento e
desenvolvimento de pesquisa científica na região.
A síntese da qualidade ambiental considerou a área proposta para atividade sísmica e relacionou
com fatores ambientais descritos no diagnóstico do estudo.
Não há restrições referentes a área de reprodução de mamíferos marinhos e tartarugas marinhas
com a atividade sísmica na área determinada para o levantamento, de acordo com as Instruções
Normativas Conjuntas IBAMA/ICMBio nº 01 e 02.
O Estudo Ambiental de Sísmica verificou que, em condições normais de operação, podem ser
geradas algumas alterações no ambiente. A Avaliação de Impactos Ambientais determinou a
identificação e classificação das mudanças geradas no ambiente e concluiu que estas podem ser
evitadas ou minimizadas a partir da implementação de planos, programas e ações de gestão
ambiental adequadas à atividade. Para tanto, serão implementados os Projetos Ambientais,
responsáveis por organizar as devidas ações, a fim de eliminar ou reduzir os efeitos dos impactos
que possam vir a ocorrer.
Dos impactos identificados, pode-se observar um total de 22 (vinte e dois) impactos, sendo 19
(dezenove) impactos efetivos e 03 (três) impactos potenciais.

Destes, 01 (um) impacto

apresenta natureza positiva e 21 (vinte e um) apresentam natureza negativa. Apesar do grande
número de impactos negativos, pode-se observar que 16 (dezesseis) são reversíveis e 06 (seis) são
irreversíveis. De maneira geral, a importância dos impactos é majoritariamente grande (11
impactos), tendo 08 impactos de média importância e 03 de pequena importância. Impactos
acidentais, causados por derramamento são minimizados com o uso de cabos sísmicos sólidos.
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Desta forma, levando-se em consideração as informações supracitadas, a atividade mostra-se
viável, tendo sido verificado que os impactos sobre os meios físicos, biótico e socioeconômico
foram avaliados, em maioria, como temporários. Além disso, ficou demonstrada a possibilidade
de minimização significativa dos impactos identificados, por meio da adoção de medidas
propostas e projetos ambientais a serem desenvolvidos durante a atividade.
Recomenda-se, portanto, a implementação de medidas de gerenciamento ambiental, com os
Projetos de Controle da Poluição, Monitoramento da Biota Marinha, Monitoramento Acústico
Passivo, Plano de manejo de aves nas embarcações da atividade sísmica, Comunicação Social,
Educação Ambiental para Trabalhadores, Projeto de Telemetria de Cetáceos, Modelagem
Acústica Ambiental, Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem
Acústica Ambiental apresentados neste EAS. As medidas de controle propostas visam à
conservação do meio ambiente por meio da adoção de estratégias de mitigação, no caso dos
impactos negativos e da maximização/potencialização, no caso de impactos positivos.
Os dados bióticos obtidos ao longo do levantamento sísmico terão as informações repassadas ao
Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte. É proposta a realização de oficinas com os grupos
participantes da REMASE, instituições executoras de PMP´s e outras instituições que atuam com
resgate e reabilitação de cetáceos nas Bacias de Campos e Santos nos estados do Sudeste do
Brasil, para incremento do Protocolo de Coleta, Diagnóstico e Avaliação de Impactos.
O Estudo Ambiental de Sísmica avaliou que o Plano de Compensação da Atividade Pesqueira
(PCAP) não se aplica, uma vez que a área da atividade está localizada em distância maior do que
87 km da costa e não é área de ocorrência expressiva de pesca artesanal.
Com base na análise realizada no presente estudo e na adoção das medidas cabíveis de
mitigação, entende-se que, de modo geral, a atividade sísmica 3D não deve comprometer a
qualidade ambiental futura da região. Entretanto, cabe destacar a importância da necessidade
de implantação da gestão ambiental adequada e eficiente, que envolve a prática dos projetos
ambientais recomendados e o atendimento à legislação Brasileira de proteção ambiental,
considerando a nova tecnologia da fonte sísmica eSource, que libera menor energia no ambiente
e, a utilização de quatro embarcações sísmicas ao mesmo tempo, com maiores intervalos de
tempo de disparos dos canhões de cada unidade.
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EQUIPE TÉCNICA
Função/
Responsabilidade Técnica

Formação

Nome

José Luis Pizzorno

Oceanografia

Coordenação Geral
Repasse de informação para o Projeto de
Telemetria da Baleia Jubarte
Projeto de Telemetria de cetáceos

Fernanda Barbosa

Direito

Gerente de Operações

>

Registro Conselho
de Classe

Não aplicável

N º CTF
IBAMA

Assinatura

58395
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OAB 118.794- RJ
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Cláudio Mandarino

Caroline Cascaes

Direito

Gerente de Projeto

Oceanografia

Coordenação Técnica
Análise Integrada e
Síntese da Qualidade Ambiental
Prognóstico Ambiental
Projeto de Controle da Poluição (PCP)
Programa de Monit. Biota Marinha (PMBM)
Projeto Monit. Acústico Passivo (MAP)
Programa de Comunicação Social (PCS)
Programa de Educação Ambiental dos
Trabalhadores (PEAT)
Projeto Monitoramento de Praia (PMP)
Conclusão

OAB 86.442 - RJ
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Não aplicável
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(!(Jt,{}/, !Vf {

Coordenador:
11.10 - Equipe Técnica

�1

. Ecology Brasil

�ternGeco

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - R ev. nº 03

PESQUISA SISMICA MARITIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS

Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Nome

Formação

Função/
Responsabilidade Técnica

Registro Conselho
de Classe

Nº CTF
IBAMA

Eduardo Menezes

Cientista Social e Mestre
em Ciências Sociais

Plano de Compensação da Atividade
Pesqueira (PCAP)

Não aplicável

329211

Francisco Alves dos Santos

Oceanografia

Projeto de verificação in situ do
decaimento sonoro e da modelagem
acústica ambiental

AOCEANO 2380

459094

Lara Varoveska

Oceanografia

Meio Físico
Identificação e Avaliação de Impactos
Modelagem Acústica Ambiental

Não aplicável

248380

Marco Mathias

Biólogo

Área de Estudo
Meio Socioeconômico
Área de Influência da Atividade

Não aplicável

266223

Márcio Oliveira

Oceanografia

Identificação do Empreendedor
Caracterização da Atividade
Meio Biótico
Unidades de Conservação

Não aplicável

305402

Rafaela Dias Antonini

Biologia

Plano de Manejo de Aves nas
Embarcações da Atividade Sísmica
(PMAVE)

CRBio 32785/02

251189

Elenice Rodrigues

Ciência Ambiental

Técnico Analista SIG

Não aplicável

7031182

Vanessa Souza Romão

Analista de Sistema

Editoração de texto

Não aplicável

Assinatura
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ANEXOS

Este capítulo apresenta os anexos do Estudo Ambiental de Sísmica (EAS):
Anexos do Capítulo II.1 - Caracterização da atividade e do empreendedor
Anexo II.1-1 - CTF do Responsável e da Empresa WesternGeco Serviço de Sísmica Ltda
Anexo II.1-2 - CTF da Empresa Ambiental Ecology Brasil
Anexo II.1-3 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001
Anexo II.1-4 - Planilha de Coordenadas em LibOffice
Anexo II.1-5 - Caracterização da Fonte Sonora eSource
Anexos do Capítulo II.2 - Área de Estudo
Anexo II.2-1 - Mapa da Área de Estudo - 3436-02-EAS-MP-1002
II.3 - Diagnóstico Ambiental
II.3.1 - Meio Físico
Anexo II.3.1-1 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001
Anexo II.3.1-2 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP2003
Anexo II.3.1-3 - Mapa Estrutural da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2001
Anexo II.3.1-4 - Mapa Faciológico e Sedimentar da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2005
Anexo II.3.1-5 - Mapa Estrutural da Bacia de Campos - 3436-02-EAS-MP-2002
Anexo II.3.1-6 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico da Bacia de Campos - 3436-02-EAS-MP2004
Anexo II.3.1-7 - Mapa Faciológico e Sedimentar da Bacia de Campos - 3436-02-EIAS-MP-2006
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II.3.2 - Meio Biótico
Anexo II.3.2-1 - Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 3436-02-EAS-MP-3002
Anexo II.3.2-2 - Mapa de Importância Biológica para Quelônios - 3436-02-EAS-MP-3006
Anexo II.3.2-3 - Áreas Prioritárias para Conservação de Cetáceos e
Uso sustentável da Bacia de Santos, Brasil
Anexo II.3.2-4 - Mapa de Importância Biológica para Cetáceos - 3436-02-EAS-MP-3004
Anexo II.3.2-5 - Mapa de Ocorrência da Biota Marinha - 3436-02-EAS-MP-3003
II.3.4 - Unidades de Conservação
Anexo II.3.4-1 - Mapa de Unidades de Conservação - 3436-02-EAS-MP-3001

II.4 - Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental
Anexo II.4-1 - Mapa de Síntese da Qualidade Ambiental - 3436-02-EAS-MP-5001
Anexo II.4-2 - Mapa das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 3436-02-EAS-MP-3002
II.6 - Area de Influencia da Atividade
Anexo II.6-1 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001
Anexo II.6-2 - Mapa da Área de Influência - 3436-02-EAS-MP-1003
II.8 - Medidas Mitigadoras e Compensatórias e Projetos/Planos de Controle e Monitoramento
II.8.1 - Projeto de Controle da Poluição – PCP
Anexo II.8.1-1 - Texto Padrão
Anexo II.8.1-2 - Meta de Redução de Geração de Resíduos a Bordo - Metas de Disposição
Final em Terra
Anexo II.8.1-3 - CTF do Responsável e da Empresa WesternGeco Serviço de Sísmica Ltda
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II.8.4 - Plano de Manejo de Aves em Embarcações de Atividade de Pesquisa Sísmica –
PMAVE
Anexo II.8.4-1 - Planilha e Ficha PMAVE
Anexo II.8.4-2 - Cartas de Aceite e Contrato BW Vet
Anexo II.8.4-3 - Documentação da Equipe Técnica
Anexo II.8.4-4 - Documentação da Coordenação Geral
Anexo II.8.4-5 - Pranchas de Identificação de Aves
Anexo II.8.4-6 - Autorização para Manejo de Fauna (ABIO)
II.8.6 - Projeto de Comunicação Social –PCS
Anexo II.8.6-1 - Partes Interessadas
Anexo II.8.6-2 - Material de Divulgação
II.8.7 - Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT
Anexo II.8.7-1 - Módulos PEAT
Anexo II.8.7-2 - Ficha de Avaliação Individual
II.8.11 - Modelagem Acústica Ambiental
Anexo II.8.11-1 - Modelagem Acústica Ambiental
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Anexo II.10-1 - CTFs da Equipe Técnica
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Anexo II.1-1 - CTF do Responsável e da Empresa
WesternGeco Serviço de Sísmica Ltda

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
30/04/2019
30/04/2019
31/07/2019

Registro n.º
7375027
Dados básicos:
CPF:
062.568.127-43
Nome:
FERNANDO LUIS ALVAREZ
Endereço:
logradouro: AVENIDA REPUBLICA DO CHILE
N.º:
330
Bairro:
CENTRO
CEP:
20031-170
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

Complemento:
Município:
UF:

18 ANDAR
RIO DE JANEIRO
RJ
W9JSQWBNFP78BZVK

30/04/2019 - 15:21:52

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
16/04/2019
16/04/2019
16/07/2019

Registro n.º
238223
Dados básicos:
CNPJ :
04.612.284/0001-28
Razão Social :
WESTERNGECO SERVIÇOS DE SÍSMICA LTDA.
Nome fantasia :
WESTERNGECO DO BRASIL LTDA.
Data de abertura : 08/08/2001
Endereço:
logradouro: AV. PRESIDENTE WILSON
N.º:
231
Complemento:
Bairro:
CASTELO - CENTRO
Município:
CEP:
20030-021
UF:

Código
23-15

20 ANDAR
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

UFJ82CZZCGMYLVNU

16/04/2019 - 17:26:25
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Anexo II.1-2 - CTF da Empresa Ambiental Ecology Brasil

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
20/02/2019
20/02/2019
20/05/2019

Registro n.º
23917
Dados básicos:
CNPJ :
01.766.605/0001-50
Razão Social :
ECOLOGY AND ENVIRONMENT DO BRASIL LTDA
Nome fantasia :
ECOLOGY AND ENVIRONMENT DO BRASIL LTDA
Data de abertura : 27/02/1997
Endereço:
logradouro: AVENIDA PRESIDENTE WILSON
N.º:
231
Complemento:
Bairro:
CENTRO
Município:
CEP:
20030-905
UF:

Código
0003-00

13º ANDAR - SL 1301
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Atividade
Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
jurídica inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

4NSKM987PI4F94JC

20/02/2019 - 14:57:03
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Anexo II.1-3 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001
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Anexo II.1-4 - Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade
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CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES SONORAS ESOURCE

Para a realização da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth a WesternGeco
pretende utilizar fontes sonoras do tipo eSource. O arranjo das fontes terá o volume padrão de
5.085 pol³ e a pressão nominal das fontes será de 2.000 psi.
A Quadro I-1 lista as estatísticas do arranjo citada em várias unidades comumente usadas por
conveniência. Observe que o valor rms é calculado sobre toda a assinatura modelada. Limites de
erro conservativos para as principais características de assinatura de pico a pico, primário para
bolha e período de bolha também são mostrados. Estes representam intervalos de confiança de
95% para o modelo Gundalf em relação aos seus dados de calibração.
Quadro I-1 – Parâmetros do arranjo
Parâmetros de matriz
Número de fontes

24

Volume total (cu.in).

5085,0 (83,3 litros)

Pico a pico em bar-m.

135 +/- 1.39 ( 13.5 +/- 0.139
MPa, ~ 263 db re 1 muPa. at
1m.)

Zero a pico em bar-m.

59.5 ( 5.95 MPa, 255 db re 1
muPa. at 1m.)

Pressão RMS em bar-m.

8.49 ( 0.849 MPa, 239 db re 1
muPa. at 1m.)

Primária para borbulhar (pico a pico)

10,5 +/- 2,66

Período de bolha (s)

0,04 +/- 0,0112

Ondulação espectral máxima (dB): 10,0 - 50,0 Hz.

8,17

Valor espectral máximo (dB): 10,0 - 50,0 Hz.

216

Valor espectral médio (dB): 10,0 - 50,0 Hz.

214

Energia acústica total (Joules)

536701.0

Eficiência acústica total (%)

46,7

A amplitude de espectro do filtro de passagem de banda utilizado é mostrada na Figura I-1.

Coordenador:
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Figura I-1 - Amplitude de espectro

Configuração da matriz e contribuição de fontes sonoras
A Quadro I-2 lista todas as fontes modeladas na matriz, juntamente com suas características. A
última coluna é preenchida apenas se a matriz tiver sido modelada durante a sessão interativa e
contiver a contribuição aproximada dessa fonte como uma porcentagem da amplitude pico a pico
de toda a matriz. Observe o seguinte:

 O pico a pico varia apenas como a raiz cúbica do volume para o mesmo tipo de fonte, de
forma que mesmo fontes pequenas contribuam significativamente. Isso é particularmente
relevante para a análise de desistência.

 O pico a pico também pode ser deprimido devido aos efeitos de agrupamento, conforme
relatado por Strandenes e Vaage (1992), "Assinaturas de air-guns em cluster", First Break, 10
(8).
O arranjo é mostrado graficamente na Figura I-2.

Coordenador:
2/11

Anexo II.1-3– Caracterização da Fonte Sonora eSource

3436-00-EAS-RL-0001-00
Junho de 2018 - Rev. nº 00

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NA BACIA DE SANTOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

Quadro I-2 – Parâmetros de Configuração do Arranjo de Canhões.
Fontes

Pressão (psi)

Volume (cuin)

Tipo

1

2000.0

290.0

e500A

2

2000.0

290.0

3

2000.0

195.0

4

2000.0

5

2000.0

6
7

x (m)

y (m)

z (m)

Demora (s)

sub-array

p-p contrib (pct.)

0.000

-8.500

9.000

0.00000

1

4.7

e500A

0.000

-7.500

9.000

0.00000

1

4.7

e500A

3.000

-8.400

9.000

0.00000

1

3.8

195.0

e500A

3.000

-7.600

9.000

0.00000

1

3.8

280.0

e500A

6.000

-8.000

9.000

0.00000

1

4.9

2000.0

195.0

e500A

9.000

-8.000

9.000

0.00000

1

4.3

2000.0

145.0

e500A

12.000

-8.000

9.000

0.00000

1

3.8

8

2000.0

105.0

e500A

15.000

-8.000

9.000

0.00000

1

3.3

9

2000.0

290.0

e500A

0.000

-0.500

9.000

0.00000

2

4.7

10

2000.0

290.0

e500A

0.000

0.500

9.000

0.00000

2

4.7

11

2000.0

195.0

e500A

3.000

-0.400

9.000

0.00000

2

3.7

12

2000.0

195.0

e500A

3.000

0.400

9.000

0.00000

2

3.8

13

2000.0

280.0

e500A

6.000

0.000

9.000

0.00000

2

4.9

14

2000.0

195.0

e500A

9.000

0.000

9.000

0.00000

2

4.3

15

2000.0

145.0

e500A

12.000

0.000

9.000

0.00000

2

3.9

16

2000.0

105.0

e500A

15.000

0.000

9.000

0.00000

2

3.4

17

2000.0

290.0

e500A

0.000

7.500

9.000

0.00000

3

4.7

18

2000.0

290.0

e500A

0.000

8.500

9.000

0.00000

3

4.7

19

2000.0

195.0

e500A

3.000

7.600

9.000

0.00000

3

3.7

20

2000.0

195.0

e500A

3.000

8.400

9.000

0.00000

3

3.8

21

2000.0

280.0

e500A

6.000

8.000

9.000

0.00000

3

4.9

22

2000.0

195.0

e500A

9.000

8.000

9.000

0.00000

3

4.3

23

2000.0

145.0

e500A

12.000

8.000

9.000

0.00000

3

3.8

24

2000.0

105.0

e500A

15.000

8.000

9.000

0.00000

3

3.3

<----- Direção da viagem ----- -, 1 m grade, vista da planta.
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Figura I-2 – Posicionamento dos hidrofones

Os círculos vermelhos denotam o raio máximo atingido pela bolha. Observe que as interações de
campo de pressão ocorrem em uma distância muito maior do que essa (normalmente 10 vezes
maior). No entanto, quando as bolhas se tocam ou se sobrepõem, pode-se esperar interação
super espuma. Nesta zona, o pico significativo e a supressão de bolhas serão normalmente
observados. Um retângulo verde representa um único canhão. O pequeno número à esquerda
acima de cada fonte é o seu número de referência na Tabela I-1. Para conjuntos de fontes
sonoras, esses números de referência espelham a simetria do cluster.
Diretividade do arranjo
Os gráficos a seguir mostram a diretriz inline (em linha) e crossline (linha cruzada) da matriz em
ambos (ângulo-frequência) e (ângulo-amplitude) e, opcionalmente, na forma de diretividade
azimutal (teta-phi).
Para exibições de diretividade em linha, o eixo x é o ângulo em linha da vertical com a palavra
Fore, indicando a extremidade mais próxima do barco. Para exibições de diretividade de linha
cruzada, o eixo x é o ângulo de linha cruzada da vertical com a porta de palavra indicando o lado
da porta.

Coordenador:
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Observe que inline (na linha) é usado nominalmente para significar qualquer ângulo dentro de
+/- 45 graus da direção do barco (o que corresponde a um rolamento de zero grau). Da mesma
forma, a cross line (linha cruzada) é usada nominalmente para significar qualquer ângulo dentro
de +/- 45 graus da perpendicular à direção do barco, que é medida como um rolamento de 90
graus (ou seja, estibordo). Os ângulos inline e crossline nominais podem ser definidos pelo
usuário nas opções do relatório. Os valores utilizados são indicados nos títulos do diagrama
abaixo como rolamentos.
Onde mostrado, os gráficos azimutais mostram contornos em quatro frequências escolhidas como
uma função de phi (ângulo do eixo x, oposto à direção do barco) e theta (o ângulo da vertical).
Um rolamento de zero graus corresponde a um valor de phi de 180 graus.
Forma de frequência angular
Gráficos das Figura I-3 e Figura I-4 mostram a diretividade inline e crossline do arranjo na forma
(dip angle-frequency). Ambos os gráficos são escalonados como dB em relação a 1 muPa por Hz a
1m.

Figura I-3 - Diretriz em linha, rolamento = 0 grau

Coordenador:
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Figura I-4- Diretividade da linha cruzada, rolamento = 90 graus

As Figura I-5 e Figura I-6 mostram a diretividade inline (em linha) e crossline (cruzada) da
matriz na forma (ângulo de mergulho, amplitude). A assinatura computada (ou sob a opção do
espectro de amplitude) para cada ângulo é mostrada na forma de variação de cor com as
assinaturas vermelhas mostradas no centro, sombreando para azul nos ângulos mais afastados
computados. A escala vertical indica o tipo de plotagem, hora ou frequência. Ambos os tipos de
plotagem são individualmente escalados e plotados com as mesmas unidades que os gráficos
correspondentes na seção Características da assinatura.
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Figura I-5 - Diretividade em linha, rolamento = 0 graus

Figura I-6 - Diretividade da linha cruzada, rolamento = 90 graus.

Características de Assinatura
As tabelas a seguir mostram os parâmetros de assinatura, a assinatura e o espectro de amplitude
da assinatura modelada.
O espectro de amplitude é mostrado em unidades de dB. em relação a 1 muPa. por Hz. a 1m.

Coordenador:
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A posição da bolha, por padrão, é determinada internamente, mas pode ser substituída pela
interação com a assinatura modelada, usando o botão direito do mouse para determinar o início
da bolha.
A Quadro I-3 e Figura I-7 incluem limites de erro para as características primárias de uma
assinatura.
Quadro I-3 – Característica da assinatura, inclui limites de erro
Pico a pico em bar-min bar-m.

Zero a pico embar-m.

135 +/- 1.39

59.5 +/- 0.697

Primária para borbulhar (pico a pico)
10.5 +/- 2.66

Período de bolha (s)
0.04 +/- 0.0112

Como orientação, os erros individuais típicos em diferentes conjuntos de dados de medição para
as fontes mais bem calibradas são da ordem de 5% para pico a pico, 15% para primário para bolha
e 2% para períodos de bolha.

Figura I-7– Assinatura da fonte.

As Figura I-8 e Figura I-9 apresentam o espectro de amplitudes. Unidades de amplitude são
dB em relação a 1 muPa / Hz a 1m.
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Figura I-8- Espectro de amplitude

Figura I-9 - Detalhe do espectro de amplitude
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Resumo de modelagem
O Quadro I-4 lista os parâmetros de modelagem para a matriz citada em várias unidades
comumente usadas por conveniência.
Quadro I-4 - Parâmetros de modelagem.
Parâmetros de assinatura
Intervalo de amostra de saída (s)

0.0005

Número de amostras na assinatura

1000

Duração da assinatura (s)

0.500

Modelando Intervalo de Amostra (s)

0.0005

Ponto de observação

Infinite vertical far-field

Hora de início da pesquisa da bolha (s)

0.1015 (Auto)
Parâmetros de filtro

Detalhes de filtragem de assinatura

QM-001p5-200L_HydResp.flt

Filtragem Q

OFF

Deconvolução de Wiener

OFF

Parâmetros da superfície do mar
Fonte de origem

ON

Coeficiente de reflexão

-1.00

Método de estimativa fonte de fantasma de

Direct

Streamer 1 fantasma

OFF

Streamer 2 fantasma

OFF
Parâmetros físicos

Temperatura do mar (C)

10.0

Velocidade do som na água (m./s.)

1496.0

Frequência dominante esperada na assinatura (Hz)

20.0

Altura de onda observada (m)

0.0

Parâmetros do controlador de fontes sonoras
Variação do controlador de fontes sonoras RMS (s.)

0.0

Características de energia acústica
A Tabela I-5 a seguir lista as contribuições individuais de fontes sonoras para o campo de energia
acústica em joules. Um valor negativo significa que a fonte está realmente absorvendo energia.
Isso é muito comum em matrizes interativas. No entanto, isso não significa que a fonte esteja
prejudicando o desempenho da matriz. Pelo contrário, está agindo como um catalisador para
permitir que as outras fontes funcionem de maneira mais eficiente. A energia acústica total dá o
verdadeiro desempenho da matriz como um todo. Note que a energia interna não está incluída
nos dados abaixo. A verdadeira eficiência acústica dos arranjos de fontes sonoras é tipicamente
<5% da energia inicial total.
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Quadro I-5 - Contribuições individuais de energia acústica
Volume (cuin)

x (m)

y (m)

z (m)

Contribuição de
energia acústica (j)

290.0

0.00

-8.50

9.00

2993.1

290.0

0.00

-7.50

9.00

-5096.4

195.0

3.00

-8.40

9.00

19564.3

195.0

3.00

-7.60

9.00

17552.8

280.0

6.00

-8.00

9.00
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As entradas vermelhas denotam fontes que estão catalisando a matriz absorvendo energia.

Quadro I-6 - Contribuição global de energia acústica
Potência total de energia
acústica (j)

Produção de energia
acústica devido a interação
de energia (j)

536701.0

Energia potencial total
disponível no arranjo (j)

44989.2

1150129.4

Percentagem da energia
potencial total que
aparece como energia
acústica
46.7%

Coordenador:
Anexo II.1-3– Caracterização da Fonte Sonora eSource
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Anexo II.2-1 - Mapa da Área de Estudo - 3436-02-EAS-MP-1002
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Anexo II.3.1-1 - Mapa de Localização - 3436-02-EAS-MP-1001
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Anexo II.3.1-2 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico
da Bacia de Santos - 3436-02-EAS-MP-2003
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Anexo II.3.1-3 - Mapa Estrutural da Bacia de Santos
3436-02-EAS-MP-2001
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Anexo II.3.1-4 - Mapa Faciológico e Sedimentar da Bacia de Santos
3436-02-EAS-MP-2005
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Anexo II.3.1-5 - Mapa Estrutural da Bacia de Campos
3436-02-EAS-MP-2002
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Anexo II.3.1-6 - Mapa Geomorfológico e Batimétrico
da Bacia de Campos - 3436-02-EAS-MP-2004
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Anexo II.3.1-7 - Mapa Faciológico e Sedimentar
da Bacia de Campos - 3436-02-EIAS-MP-2006
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Anexo II.3.2-1 - Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade
3436-02-EAS-MP-3002
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Anexo II.3.2-2 - Mapa de Importância Biológica para Quelônios
3436-02-EAS-MP-3006
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Anexo II.3.2-3 - Áreas Prioritárias para Conservaçao de Cetáceos
e Uso Sustentável da Bacia de Santos, Brasil

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE CETÁCEOS E USO
SUSTENTÁVEL DA BACIA DE SANTOS, BRASIL.

ETAPA:

MAPA DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA PARA CETÁCEOS NA BACIA DE SANTOS

Equipe Responsável:
Gastón Andrés Fernandez Giné (responsável pela análise espacial)
Artur Andriolo (especialista na ecologia do grupo)

1. INTRODUÇÃO
A conservação da biodiversidade tende a ser pouco eficiente quando as
decisões são tomadas apenas a partir de conhecimentos empíricos, sentimentos
pessoais, ou considerando uma única face do problema. Análises de priorização
espacial e tomadas de decisões para a conservação da biodiversidade devem ser
baseadas em critérios bem estabelecidos, de fácil reconhecimento e utilizando
ferramentas analíticas que busquem agregar de forma imparcial múltiplas variáveis
biológicas com superfícies de custo (ex. social, econômico e político) e oportunidade
para alcançar o objetivo pretendido. Para isso, nos últimos anos têm se
desenvolvido bases conceituais e técnicas para fazer o que chamamos atualmente
de Planejamento Sistemático de Conservação (PSC). O PSC é uma abordagem
robusta e explicita que visa identificar áreas prioritárias para a conservação através
da combinação de informações espaciais sobre os alvos de conservação (espécie,
comunidade, ecossistema), ameaças identificadas e custo de conservação (onde é
mais fácil ou mais difícil conservar em termos sociais, econômicos, políticos e
ambientais). O objetivo do PSC é promover uma visão espacial integrada,
maximizando a eficiência das tomadas de decisões e desenvolvimento de políticas
públicas para alcançar soluções que visem a conservação da biodiversidade e
persistência dos serviços ecossistêmicos, aproveitando as oportunidade de
conservação já existentes e minimizando custos.
Após identificar o (s) alvo (s) de conservação (espécies, comunidades ou
ecossistemas), uma das primeiras etapas para realizar um PSC é construir um
modelo espacial que identifique as áreas de maior importância para o (s) alvo (s) em
questão, o que podemos chamar de Mapa de Importância Biológica (Figura 1, etapa
em verde).A modelagem de distribuição de espécies (Species Distribution
Modelling- SDM ou Ecological Niche Modelling - ENM) tem sido uma ferramenta
cada vez mais aplicada para predizer tais mapas de importância biológica, uma vez
que permite acessar a distribuição das espécies (incluindo o entendimento de como
varia espacialmente a adequabilidade ambiental para tais espécies), seus
requerimento ambientais ou nicho ambiental. Basicamente, sobre uma abordagem
correlativa, esta técnica utiliza os registros de ocorrência de uma determinada
espécie e camadas ambientais georeferenciadas para estimar as áreas geográficas
potencialmente adequadas para esta. Quando combinado os modelos de múltiplas
espécies e metodologias (algoritmos e técnicas), os modelos resultantes nos

permite predizer o padrão espacial de distribuição da riqueza de um determinado
grupo de espécies, seus requerimentos e incertezas associadas. Ou seja, quando
combinados os modelos, nós podemos construir predições espaciais para
comunidades (grupos de espécies) e até mesmo ecossistemas. Dado as suas
características a SDM invariavelmente tem sido usado como dado de entrada para
realizar o PSC.
Após construído o mapa de importância biológica e de incertezas da
predição, devem ser compiladas informações espaciais para compor uma superfície
de custo (Figura 1, etapa em azul). Por exemplo, áreas onde atualmente são pouco
impactadas com relação a alguma (s) ameaça (s) (ex. prospecção sísmica, fluxo de
navios, densidade de barcos pesqueiros) podem ser priorizadas, então valores com
baixo impacto devem receber um valor mais alto na camada espacial que será
usada para a priorização de área, enquanto locais mais impactados recebam
valores baixos. Da mesma forma, para complementar as medidas de conservação já
existentes em uma área (ex. unidades de conservação), pode-se elaborar uma
camada em que locais mais próximos à unidades de conservação ou de restrição de
pesca recebam valores mais altos de priorização, ou ao contrário, priorizar área
mais distantes assumindo serem mais distintas biologicamente. Finalmente da
mesma forma podem ser feitas camadas de custo social (ex. pesca artesanal) e
econômico (ex. áreas mais ricas em petróleo). Logo, a decisão de quais camadas
de custo devem ser elaboradas para serem levadas em conta na análise de
priorização espacial, bem como, o peso que vai ser dado para cada uma, depende
de reuniões e oficinas de trabalho entre os especialistas e de reuniões setoriais.
Somente após o cumprimento dessas duas etapas (verde e azul), com os devidos
pesos discutidos, é que uma análise de priorização espacial de área pode ser feita.
No presente relatório, apresentamos os resultados da primeira etapa, a qual
consistiu na elaboração de um Mapa de Importância Biológica para a Bacia de
Santos, a partir da modelagem de distribuição (SDM) de 20 espécies de cetáceos
ocorrentes na zona costeira do Brasil.

Figura 1 – Fluxograma das etapas envolvidas durante o processo de identificação de áreas prioritárias e planejamento para a
conservação da biodiversidade (Autor: Gastón Giné). As cores dos componentes representama as etapas do processo. O
presente relatório é referente a primeira etapa do processo, o qual objetiva elaborar um mapa de importância biológica para
cetáceos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é desenvolver um compreensível, sistemático e
criterioso esquema de planejamento espacial para a conservação de cetáceos na
bacia de Santos, a fim de orientar órgãos gestores nas tomadas de decisão e
desenvolvimento de políticas públicas com relação a minimização dos impactos
sísmicos sobre áreas de alto valor biológico para as espécies de cetáceos com
ocorrência na zona costeira brasileira.
3. METODOLOGIA
Extensão geográfica do estudo
Nosso estudo tem como foco realizar uma análise de priorização de áreas
para a conservação de cetáceos na Bacia de Santos (BS,-49.36o a -39.09oW; 30.24o a 21.99oS), afim de identificar áreas onde os impactos sísmicos tem alta
probabilidade de atingir o maior número de indivíduos e espécies de cetáceos, bem
como, subsidiar o planejamento e zoneamento da área. O primeiro passo para
chegar a este objetivo é compreender como varia espacialmente a adequabilidade
ambiental para a comunidade de cetáceos dentro da área foco. Para isso foram
utilizadas as técnicas mais modernas e científicas de modelagem de distribuição de
espécies afim de predizer as áreas de maior valor ambiental (hotspots). Para
modelar a distribuição das espécies e a adequabilidade ambiental para o grupo, nós
usamos informações ambientais e batimétricas do oceano até 350 milhas da costa
brasileira (BS,-55.69o a -22.97oW; -37.88o a 9.21oS), ou seja, consideramos uma
área extra de até 150 milhas além da zona econômica exclusiva brasileira (ZEE;
Figura 2). Isso permitiu modelar o nicho das espécies na costa brasileira.
Posteriormente, nós avaliamos e interpretamos os modelos na Bacia de Santos.
Nós não modelamos com base apenas em dados da bacia, uma vez que estaríamos
modelando “sub-nichos” das espécies e consequentemente resultados menos
realistas e acurados seriam gerados.

Figura 2- Extensão do estudo e registros de ocorrência de cetáceos na costa do
Brasil. A) Extensão de área usada para realizar a modelagem de distribuição (ou
nicho ecológico) das espécies, a qual incluiu 150 milhas além da zona econômica
exclusiva do Brasil (linha contínua no oceano). A batimetria (no fundo) e os pontos
de

ocorrência

de

cetáceos

(pontos pretos)

usados

na

modelagem

são

apresentados. B) Mapa destacando os registros de ocorrência de cetáceos na Bacia
de Santos, área foco do presente estudo.

.

Dados de ocorrência das espécies
Nós criamos uma base de dados de ocorrência das espécies de cetáceos da
costa brasileira a partir de dados gentilmente fornecida pelo SIMMAM (~11.288
registros de ocorrência de 28 espécies de cetáceos). Desta base de dados foram
mantidos apenas os registros de ocorrência de animais vivos que continham
coordenadas geográficas (informações georeferenciadas) e cuja a espécie de
cetáceo foi identificada de forma confiável segundo a instituição. Nós checamos os
dados para correção de erros nas coordenadas geográficas. Nós descartamos
dados duplicados e consideramos apenas dados espacialmente únicos de cada
espécie (1 registro por ~1km2) para evitar a redundância amostral.
Nós selecionamos dados de 20 espécies para a modelagem, as quais tinham
disponíveis mais de 10 registros independentes de ocorrência. Modelos pouco
confiáveis podem ser gerados quando usados um número menor de registros, logo,

não consideramos 7 espécies porque menos de 10 registros de ocorrência destas
havia no banco de dados. Também não consideramos Sotalia fluviatilis (n = 22),
uma vez que recentes revisões indicam esta ser endêmica da Bacia Amazônica.
Após a seleção dos dados a serem modelados, nossa base consistiu de 3442
registros de ocorrência de 20 espécies de cetáceos (Figura 2), as quais são:
Megaptera novaeangliae (n = 1576), Tursiops truncatus (n = 317), Physeter
macrocephalus (n = 296), Stenella attenuata (n = 280), Stenella longirostris (n =
234), Stenella frontalis (n = 176), Balaenoptera acutorostrata (n = 90), Sotalia
guianensis (n = 89), Grampus griseus (n = 67), Orcinus orca (n = 46), Delphinus
delphis (n = 43), Stenella clymene (n = 39), Balaenoptera edeni (n = 36),
Globicephala macrorhynchus (n = 32), Peponocephala electra (n = 30), Steno
bredanensis (n = 23), Pseudorca crassidens (n = 22), Globicephala melas (n = 20),
Balaenoptera bonaerensis (n = 16), Stenella coeruleoalba (n = 10). Os dados de
registros foram relativos ao período de 1994 a 2018, embora a maioria (93%) tenha
sido feito depois de 2005,.
Dados climáticos e topográficos da extensão do estudo
Nós obtivemos dados matriciais ambientais (rasters) de 9 variáveis em bases
de dados online as quais, após conversa com especialistas e revisão de literatura,
foram consideradas potencialmente preditivas da distribuição das espécies de
cetáceos, são elas: batimetria (Bathy), declividade (Slope), distancia a costa
(Dist_Costa), salinidade da superfície do oceano (Salin [SSS], média do período de
1955 a 2006), temperatura na superfície do oceano (Temp [SST], média do período
de 2002 a 2010), concentração de clorofila na superfície do oceano (Clo [Chlo].
média do período de 2012 a 2018), velocidade média da corrente superficial (Velo
[SCVM], média do período de 2000 a 2014), biomassa média de fitoplâncton na
superfície (Fito [SPM], média do período de 2000 a 2014) e produtividade primária
média superficial (PP [SPP], média do período de 2000 a 2014). As cinco primeiras
variáveis foram obtidas na base de dados MARSPEC (http://www.marspec.org/)
com uma resolução de 30 arcsegundos (~1 km). Dados de clorofila foram obtidos da
base de dados da NASA (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3; Produto SNPP
VIIRS, Algorítmo OCI) com uma resolução especial de ~4 km. E as 3 últimas
variáveis foram obtidas na base de dados do BIO-ORACLE (http://www.biooracle.org, Tyberghein et al., 2017) com resolução de 5 arcminutos (~9.2 km). Os

dados foram padronizados para a resolução de 30 arcsegundos (~1 km2) e para a
extensão em estudo (-55.69o a -22.97oW; -37.88o a 9.21oS).
Nós selecionamos 8 variáveis (Bathy, Slope, Dist_Costa, Salin, Temp, Clo,
Velo, PP) para modelar a distribuição potencial das espécies (Figura 3). Esta
seleção foi feita primeiramente porque tais variáveis podem ter influência direta
sobre a distribuição das espécies (sentido biológico) e são de fácil interpretação e
mensuração. A biomassa de fitoplâncton não foi selecionada uma vez que análise
preliminar indicou uma forte correlação (Correlação de Pearson; r >0.7) desta
variável com a produtividade primária e salinidade (Figura 4). Para testar o valor
dessas variáveis em predizer a ocorrência dos cetáceos, preliminarmente nós
extraímos valores de todas as 8 variáveis preditivas para todos os pontos de
ocorrência de cetáceos (n= 3464) e para ~10 mil pontos aleatoriamente distribuídos
na área de estudo (Figura 5). Nós construímos modelos GLM (distribuição logística)
com todas as combinações possíveis das 8 variáveis e fizemos uma seleção de
modelos baseado no critério de Akaike (AICc) usando a função dredge do R. O
modelo contendo todas as variáveis foi de longe o melhor modelo explicando a
ocorrência da espécie em relação ao segundo melhor modelo (deltaAICc= 104.4).

Figura 3. Variáveis preditivas utilizadas na construção dos modelos preditivos de
distribuição das espécies de cetáceos na costa do Brasil.

Nós usamos as médias anuais de cada variável, uma vez que os valores
sazonais de Salinidade, Temperatura e Clorofila foi altamente correlacionado (r>0.9)
com as médias anuais (Figura 4), e para as demais medidas não foram encontrados
dados sazonais. Adicionalmente, para 9 das 21 espécies não haviam dados
suficientes (n>10) em nenhuma estação para permitir modelar acuradamente a
distribuição destas espécies de forma sazonal, bem como, outras 5 espécies não
tinham dados suficientes em pelo menos 2 estações do ano, um problema para
fazer as análises de forma sazonal. Embora os dados dentro das estações do ano
não foram suficientes para acuradamente entender padrões sazonais de
distribuição, nenhum claro padrão de mudança nas ocorrências foi observado entre
as estações quando avaliando visualmente os mapas dos registros de ocorrência.
Em outras palavras, dividir os dados em estações tenderiam a piorar a acurácia e
poder de predição dos modelos, ao invés de melhorá-los. Adicionalmente, poderia
ser desnecessariamente inserido um forte viés amostral temporal, visto que algumas
estações podem ter sido menos amostradas que outras. Por outro lado, dada a alta
correlação das variáveis anuais com as sazonais, é esperado que os modelos
construídos com as médias anuais tenham alto valor de predição.

Figura 4. Matriz de correlação entre as variáveis ambientais preditivas (dados
podem ser visto em planilha anexa a este documento).

Figura 5. Pontos de ocorrência dos cetáceos (vermelho) e pontos aleatoriamente
distribuídos (em azul) usados para construir os modelos GLM e avaliar a
importância das variáveis na ocorrência da espécie em análise preliminar à seleção
de variáveis. No fundo, uma camada de batimetria é apresentada.

Construção dos modelos preditivos de adequabilidade para as espécies de cetáceos
Nós

utilizamos 6

algoritmos para

predizer a

distribuição

potencial

(adequabilidade climática) de cada espécie, são eles: Bioclim (BIOCLIM; Nix 1986,
Busby, 1991), Generalized Additive Model (GAM; Hastie e Tibshirani, 1990; Wood,
2006), Generalized Linear Model (GLM; McGullagh e Nelder, 1989); Maximum
Entropy (MaxEnt; Philips et al. 2006), Random Forest (Breiman, 2001b), Support
Vector Machines (SVM; Vapnik, 1998). Dada as incertezas e variações nos
resultados, nós rodamos 5 vezes (5 réplicas) cada algoritmo, totalizando 30 modelos
de distribuição para cada espécie (5 réplicas x 6 algoritmos). Nós usamos as
funções bioclim, gam, glm, maxent, randomForest, ksvm e predict do pacote dismo
para rodar os algoritmos no programa R versão 3.5.1. A saída, em formato logístico,
varia de 0 a 1 e pode ser interpretada como um valor de adequabilidade de habitat
para a espécie ou como uma relativa probabilidade de presença da espécie
condicionada às restrições impostas pelas variáveis ambientais em cada célula do
raster. Para avaliação dos modelos, nós configuramos rodar 75% dos dados de
ocorrência para treino do modelo e 25% para teste. O número de pseudo-ausencias
aleatórias foi configurada para ser igual ao número de registro de ocorrência das

espécies. Nós avaliamos o desempenho dos modelos em predizer a distribuição
potencial das espécies através da “area under the receiver operating characteristic
curve” (AUC; Fielding e Bell, 1997) e “true skill statistics” (TSS; Liu et al. 2011).
Nós combinamos os 30 modelos gerados para cada espécie (veja esquema
da modelagem na Figura 6), usando uma abordagem de modelos combinados
conhecida como stacked species distribution. Assim, para cada um dos 30 modelos
de cada espécie, nós geramos um mapa binário de adequabilidade para determinar
a área predita como “adequada” e “inadequada” para a espécie. Tais mapas binário
foram gerado com base no limiar (threshold) denominado “Maximum training
sensitivity plus specificity logistic threshold” (ROC), o qual baseia-se na máxima
verossimilhança para encontrar um valor que balanceia ambos, erros de omissão e
comissão. Então nós sobrepomos (somamos) os 30 modelos binários gerados para
cada espécie afim de produzir um modelo consensual para cada espécie. No
modelo resultante, os locais onde as células do modelo combinado passou a ter
valor igual a 30 significa que todos os modelos previram aquele local como
adequado, sendo ali o máximo de adequabilidade para a espécie. Valores baixos,
significam menos adequabilidade ou incerteza de ser adequado para a espécie. Os
mapas combinados para cada espécie então foram matematicamente padronizados
(rescalados) para conter valores de zero a um.
Construção dos modelos combinados de adequabilidade para os cetáceos
A fim de avaliar as áreas com maior valor biológico para os cetáceos em
geral, ou seja, as área com maior adequabilidade para o grupo, nós combinamos
(somamos e rescalando) todos os modelos de adequabilidade de cada espécie
resultantes da etapa anterior, resultando em um mapa de adequabilidade para o
grupo com valores de 0 a 1. Áreas com maior adequabilidade para o grupo,
nomeadas de “áreas quentes”, foram assim evidenciadas para a bacia de Santos
(valores próximos a 1). Tais “áreas quentes” representam os locais com maior
adequabilidade, para o maior número de espécies, com o maior grau de certeza
resultante da modelagem (onde o maior número de modelos previu o mesmo). Por
fim, foram usadas quebras naturais (Jenks natural breaks optimization) para
delimitar 6 categorias de áreas de acordo com sua importância, classificadas em:
extremamente alta; muito alta; alta; média, baixa, muito baixa. Os dois mapas de
importância, contínuo e categorizado, são apresentados.

Uma vez que as espécies de misticetos se comunicam produzindo emissões
acústicas de menor frequência (<1.5khz) do que odontocetos (>1.5khz), o nicho
acústico dos misticetos faz este um grupo mais susceptíveis a sísmica devido as
ondas sonoras de menor frequência se propagarem a maiores distâncias. Ou seja,
as espécies deste grupo teriam mais dificuldades de sair da zona de impacto porque
necessitariam se deslocar largas distâncias para isso. Desta forma, nós
combinamos adicionalmente os modelos para cada um destes grupos em separado,
ou seja, combinando os modelos de misticetos (Balaenoptera acutorostrata,
Balaenoptera

bonaerensis,

Balaenoptera

edeni,

Megaptera

novaeangliae)

separados de odontocetos (Tursiops truncatus, Physeter macrocephalus, Stenella
attenuata, Stenella longirostris, Stenella frontalis, Sotalia guianensis, Grampus
griseus,

Orcinus

orca,

Delphinus

delphis,

Stenella

clymene,

Globicephala

macrorhynchus, Peponocephala electra, Steno bredanensis, Pseudorca crassidens,
Globicephala melas, Stenella coeruleoalba).

Figura 6. Fluxograma do esquema de construção do modelo combinado de
adequabilidade para os cetáceos na zona costeira brasileira, resultando no mapa de
importância biológica para os cetáceos na bacia de Santos. Registros de ocorrência
de todas as espécies com mais de 10 avistagens independentes (21 espécies)
foram correlacionados com 8 variáveis ambientais gerando 30 modelos de

distribuição geográfica para cada espécie, uma vez que foram feitas 5 réplicas para
cada uma dos 6 algoritmos utilizados na modelagem (BIOCLIM, GAM, GLM,
MAXENT, Random Forest e SVM). Os 30 modelos foram combinados (somados)
para cada espécie e padronizados para valores de 0 a 1. Então os modelos foram
novamente combinados, comando os modelos de todas as espécies, gerando assim
um modelo para a comunidade de cetáceos. Finalmente, o modelo foi avaliado para
a extensão da área foco do trabalho que é a Bacia de Santos.

4.

RESULTADOS

Modelos preditivos de adequabilidade para as espécies de cetáceos na bacia
de Santos
Os modelos de adequabilidade ambiental para as 20 espécies de cetáceos
analisadas na bacia de Santos são mostrados na Figura 7.

Figura 7. Mapa de adequabilidade ambiental para 20 espécies de cetáceos na bacia
de Santos construído a partir da combinação 6 algorítmos (Bioclim, GLM, Maxent,
GAM, SVM, RandomForest) e 5 réplicas cadas. Áreas quentes (vermelho e laranja)
são áreas de maior adequabilidade para a espécie e com o maior grau de certeza.
(Datum: SIRGAS 2000)
Modelo preditivo da adequabilidade ambiental para os cetáceos na bacia de
Santos
O modelo combinado de adequabilidade ambiental para os cetáceos indicou
que a bacia de Santos é uma das regiões de maior valor ambiental para este grupo
taxonômico na costa do Brasil (Figura 8). O mapa B apresenta as “áreas quentes”
na bacia de Santos para os cetáceos, onde existe maior valor ambiental para o
grupo (maior adequabilidade para um maior número de espécies) e onde esforços
devem ser feitos para a conservação desta comunidade.

Figura 8. Mapa de importância biológica (adequabilidade ambiental) para cetáceos
na costa do Brasil (A) e na bacia de Santos (B) construído a partir da combinação
de 600 modelos de adequabilidade ambiental para cetáceos. Áreas quentes
(vermelho e laranja) são áreas de maior adequabilidade para o maior número de
espécies e com o maior grau de certeza. (Datum: SIRGAS 2000)

O modelo contínuo de adequabilidade na bacia de Santos (Figura 9A)

deve servir

para alimentar estratégias de conservação, uma vez que representa o gradiente de
adequabilidade ambiental para o maior número de espécies e com a maior grau de
certeza. Apesar de mapas contínuos de importância biológica serem mais
informativos, devendo ser priorizado em estratégias de conservação, nós
adicionalmente apresentamos um mapa categórico (Figura 9B) onde é feita uma
classificação das áreas em diferentes níveis de importância. Esta classificação foi
feita baseada em quebras naturais, as quais minimizam a variância dentro de
classes de importância e maximiza entre as classes. Nesta análises, área de
extrema importância e muito alta importância devem ser vistas como locais
altamente prioritários para a conservação dado aos níveis elevados de
adequabilidade ambiental (>74%) para o grupo na Bacia e porque a variância entre
as duas últimas classes não foi significativa. Os valores contínuos foram

classificados como: 0 a 0.16 (muito baixa), 0.16 a 0.35 (baixa), 0.35 a 0.54 (média),
0.54 a 0.74 (alta), 0.74 a 0.85 (muito alta) e 0.85 a 1 (extremamente alta).

Figura 9. Mapa de adequabilidade ambiental para cetáceos na Bacia de Santos, (A)
com os valores contínuos e (B) categorizados em áreas de importância biológica
para o grupo. Áreas quentes (vermelho e laranja) são áreas de maior
adequabilidade para o maior número de espécies e com o maior grau de certeza.

Modelo preditivo da adequabilidade ambiental para Misticetos e Odontocetos
na bacia de Santos
Os modelos preditivos combinados separadamente para misticetos e
odontocetos mostraram que a área de importância para misticetos fica ao norte da
cidade de Santos e é mais larga, enquanto para odontocetos segue o padrão
observado nas figuras anteriores para os cetáceos (Figura 10). Durante a reunião
com IBAMA onde os modelos foram apresentados e avaliados, foi solicitado que
fosse feito o mapa combinado de misticetos sem considerar as baleias Jubartes
(Figura 11) para nortear decisões sazonais. Uma vez que as jubartes são
migratórias e no período de novembro a março haveriam baixíssimo riscos pra essa
espécie, tal mapa poderia ser considerado para decisões de atividade para essa
época do ano.

Figura 10. Mapa de adequabilidade ambiental para (A) misticetos e (B) odontocetos
na Bacia de Santos. Áreas quentes (vermelho e laranja) são áreas de maior
adequabilidade para o maior número de espécies e com o maior grau de certeza.

Figura 11. Mapa de adequabilidade ambiental para (A) misticetos sem considerar as
baleias jubartes na análise de combinação (Megaptera novaeangliae).Áreas quentes
(vermelho e laranja) são áreas de maior adequabilidade para o maior número de
espécies e com o maior grau de certeza.

Relação de variáveis ambientais sobre a adequabilidade predita para os
cetáceos
A seleção de modelos através de critério de Akaike (AIC) mostrou que o
melhor e mais parcimonioso modelo que explica quais variáveis influenciam a
adequabilidade dos cetáceos na Bacia de Santos é aquele contendo as variáveis:
Distância da costa, Temperatura média da superfície, Velocidade superficial média,
e Produtividade primária superficial média. Tal modelo foi testado com a função
drop1 no ambiente R e todas estas 4 variáveis ambientais mostraram ter efeito
significativo (p<0.001) sobre a adequabilidade ambiental para cetáceos na área. A
relação das variáveis é apresentada na Figura 12.

Figura 12. Relação entre a adequabilidade ambiental para cetáceos predita nos
modelos e as 4 variáveis ambientais que significativamente tiveram um efeito sobre
ela.

Considerações Finais
Uma vez que todo o procedimento realizado até aqui foi feito no programa R,
qualquer modificação na base de dados ou adequações nas análises podem ser
realizadas, pois os scripts contendo a rotina de análise estão salvos (embora o
tempo de processamento pode ser demorado a depender da etapa envolvida).
Combinações dos modelos são procedimentos simples e que não demoram em ser
feito, logo poderemos em acordo com especialistas, combinar os modelos
ponderando as espécies por seu grau de sensibilidade de forma rápida. Está em
discussão qual seria o melhor método para fazer com que este modelo final seja um
mapa de sensibilidade da comunidade aos impactos sísmicos, considerando a
sensibilidade diferenciada para cada espécie. Diante sido, eu me coloco a
disposição para fazer ajustes desta primeira etapa de elaboração do mapa de
importância biológica para as espécies de cetáceos, se necessário.
Atenciosamente

___________________________
Dr. Gastón Giné
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Anexo II.3.2-4 - Mapa de Importância Biológica para Cetáceos
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Anexo II.3.2-5 - Mapa de Ocorrência da Biota Marinha
3436-02-EAS-MP-3003
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Anexo II.3.4-1 - Mapa de Unidades de Conservação
3436-02-EAS-MP-3001
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Análise Integrada e Síntese da Qualidade Ambiental

Anexo II.4-1 - Mapa de Síntese da Qualidade Ambiental
3436-02-EAS-MP-5001
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Anexo II.4-2 - Mapa das Áreas Prioritárias para a Conservação
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Anexo II.6-1 - Mapa de Localização
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Anexo II.6-3 - Mapa da Área de Influência
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Anexo II.8.1-2 - Meta de Redução de Geração de Resíduos a
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Tabela 1 - PCP - META DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RESÍDUO
(Obs. 2)
Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico (Obs. 3)
Borracha não contaminada
Produtos Químicos
Outros (especificar):
Aerossol
Tetra pack
Eletrônicos

Quantitativo relativo
anterior de
referência
(g/homem.dia)
1.113,714
86,582
33,771
1,004
8,595
1,085
0,348

Meta
para este
empreendimento
Obs. 1:
(g/homem.dia)
1.102,577
85,716
33,433
0,994
8,509 Obs. 2:
1,074
0,345

221,869
78,295
17,633
35,643
60,297
102,974

219,650 Obs.3:
77,512
17,457
35,287
59,694
101,944

0,007
124,172

0,006
122,930

4,048

4,008

0,326
6,804
1,682

0,322
6,736
1,665

Caso a atividade tenha se
desenvolvido em mais de uma
Região, inserir as demais
no espaço indicado, separando por
ponto e vírgula.
Na relação de resíduos,
a contaminação se refere
a óleo e/ou produtos químicos.
Considerar densidade
1 kg/dm3.
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EMPRESA:

Região (Obs. 1):

PESQUISA SÍSMICA

3,4
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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL

Item

1

RESÍDUO

(Obs. 2)

Resíduos oleosos

Disposição
final
(Obs. 3)

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

DF-06

99,312

DF-05

0,389

DF-02

0,299

Meta
para este
empreendimento
(%)

100,000

Obs. 1: Número da Região onde se localiza o empreendimento, conforme
o Quadro 1 da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n.º 01/11.
Obs. 2: Na relação de resíduos, a contaminação se refere a
óleo e/ou produtos químicos.
Obs. 3: Especificar o código, de acordo com o quadro a seguir.

2

Resíduos contaminados

Tipo de disposição final

Código

95,672

DF-02

2,390

DF-01

Devolução ao fabricante

DF-05

1,938

DF-02

Reuso

DF-03

Reciclagem

DF-04

Recondicionamento

DF-05

Re-refino

DF-06

Co-processamento

DF-04

3

100,000

DF-06

100,000

100,000

Tambor / Bombona contaminado

DF-07

100,000

100,000

DF-07

Descontaminação

DF-08

Aterro sanitário

DF-09

Aterro industrial

DF-10

Incineração em terra

DF-11

Detonação

Outros (especificar):

4

Lâmpada fluorescente

DF-12
DF-13
DF-14
DF-15

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

WesternGeco do Brasil Ltda.

EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

3,4

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos

o

02001.116154/2017-94

Processo IBAMA n. :

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

5

6

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

DF-02

94,210

DF-07

5,790

DF-07

72,932

Meta
para este
empreendimento
(%)

100,000

Pilha e bateria

Resíduo infecto-contagioso

7

Cartucho de impressão

8

Lodo residual do esgoto tratado

9

Versão 2.0 (2011)

Resíduo alimentar desembarcado

100,000

DF-09

8,593

DF-10

18,475

DF-02

100,000

100,000

DF-08

100,000

100,000

Revisão número:
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EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

3,4

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos

o

02001.116154/2017-94

Processo IBAMA n. :

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

10

11

12

13

14

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)

DF-10

54,384

70,000

DF-02

45,616

30,000

DF-03

100,000

100,000

DF-03

100,000

100,000

DF-03

100,000

100,000

DF-03

100,000

100,000

Madeira não contaminada

Vidro não contaminado

Plástico não contaminado

Papel/papelão não contaminado

Metal não contaminado
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EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA
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PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)
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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

Disposição
final

RESÍDUO

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)
Obs. 4: Considerar densidade 1 kg/dm3.

15

16

17

18

19

Tambor / Bombona não contaminado

DF-03

100,000

100,000

DF-08

100,000

100,000

Lata de alumínio

Resíduos não passíveis de reciclagem

Fluido de cabo sísmico

Borracha não contaminada

(Obs. 4)
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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

20

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)

100,000

DF-06

100,000

DF-06

100,000

DF-03
DF-08

33,385
66,615

100,000

DF-02

100,000

100,000

Produtos Químicos

Outros:

21

22

23

24

25

Aerossol

Tetra pack

Eletrônicos
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Projeto de Controle da Poluição - PCP

Anexo II.8.1-3 - CTF do Responsável e da Empresa
WesternGeco Serviço de Sísmica Ltda

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
30/04/2019
30/04/2019
31/07/2019

Registro n.º
7375027
Dados básicos:
CPF:
062.568.127-43
Nome:
FERNANDO LUIS ALVAREZ
Endereço:
logradouro: AVENIDA REPUBLICA DO CHILE
N.º:
330
Bairro:
CENTRO
CEP:
20031-170
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

Complemento:
Município:
UF:

18 ANDAR
RIO DE JANEIRO
RJ
W9JSQWBNFP78BZVK

30/04/2019 - 15:21:52

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
16/04/2019
16/04/2019
16/07/2019

Registro n.º
238223
Dados básicos:
CNPJ :
04.612.284/0001-28
Razão Social :
WESTERNGECO SERVIÇOS DE SÍSMICA LTDA.
Nome fantasia :
WESTERNGECO DO BRASIL LTDA.
Data de abertura : 08/08/2001
Endereço:
logradouro: AV. PRESIDENTE WILSON
N.º:
231
Complemento:
Bairro:
CASTELO - CENTRO
Município:
CEP:
20030-021
UF:

Código
23-15

20 ANDAR
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

UFJ82CZZCGMYLVNU

16/04/2019 - 17:26:25

Plano de Manejo de Aves em Embarcações
de Atividade de Pesquisa Sísmica - PMAVE

Anexo II.8.4-1 - Planilha e Ficha PMAVE

PLANILHA PMAVE
Empreendimento:
Empreendedor:
Unidade Marítima:

Nº

OCORRÊNCIA
Data
Hora

Consultoria Responsável:
Número da ABIO:

Origem

Espécie

ANIMAL
Qtde Estado Ferido

INTERAÇÃO
C A O

Tipo

DESTINAÇÃO
Data
Hora

OBSERVAÇÕES

RUBRICA

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
OCORRÊNCIA
Origem

(1) Aglomeração de aves nas instalações da plataforma/embarcação;
(2) Ave cuja presença ofereça risco à segurança operacional ou do animal;
(3) Ave debilitada, ferida ou que necessite de atendimento veterinário;
(4) Ave acidentalmente levada à instalação, cujo isolamento não permita o retorno à sua
origem;
(5) Carcaça de ave encontrada na área da plataforma/embarcação;
(6) Outros
ANIMAL
Estado - Estado do animal: (V) Vivo, (M) Morto
Ferido - Presença de ferimento no(s) animal(is): (N)Não, (S)Sim, (D)Desconhecido

INTERAÇÃO
C - Houve colisão do(s) animal(is) com a estrutura: (N)Não, (S)Sim, (D)Desconhecido
A - Houve aprisionamento do(s) animal(is) na estrutura: (N)Não, (S)Sim, (D)Desconhecido
O - Presença de óleo no(s) animal(is): (N)Não, (S)Sim, (D)Desconhecido
DESTINAÇÃO
Tipo - (NI) Não houve interferência ou manipulação, (AF) Afugentamento, (SI) Soltura
Imediata, (RE) Relocação, (TR) Transferência para Reabilitação, (OB) Transferência para
Necropsia, (EV) Evasão, (OU) Outros.

FICHA PMAVE
Empreendimento:
Empreendedor:

Consultoria Responsável:

Unidade Marítima:

Número da ABIO:
DADOS DO ANIMAL

N° Ocorrência:

ID Temporária:

ID Definitivo:

Espécie:

Sexo:

Grupo etário: Neonato/Filhote

Juvenil/Sub-adulto

Adulto

Macho

Senil

Fêmea

Indeterminado

Estado: Vivo

Atitude: BAR(alerta e ativo) QAR(alerta e quieto) NR(não responsivo)

Morto

Condição corporal: 1.esquelético 2.magro 3.bom 4.ótimo

Houve colisão da aves com a instalação: Sim Não Não sabe

Presença de óleo: Sim Não Não sabe

Houve aprisionamento da ave na instalação: Sim Não Não sabe

Ferimento visível: Sim Não Não sabe

Observações clinicas ou comportamentais: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
PROCEDIMENTOS
Data:_______________

Hora:________________

Responsável (nome e assinatura)________________________________

Origem: 1. aglomeração de aves 2. Presença de ave com risco à segurança
3. Aves debilitadas, feridas ou que necessitem de atendimento
4. Ave acidentalmente levada à instalação, cujo isolamento não permita o retorno à sua origem 5. Carcaças de aves
6. Outros
Coordenadas geográficas:__________________________________________________________________________________
Local encontrado:__________________________________________________________________________________________
Observações: _____________________________________________________________________________________________
ACIONAMENTO
Data:_______________

Hora:________________

Responsável (nome e assinatura)________________________________

Motivo do acionamento ou outras observações: ______________________________________________________________
CAPTURA
Data:_______________

Hora:________________

Recebeu atendimento in loco ?

Não

Responsável (nome e assinatura)________________________________
Sim, pela equipe embarcada

Sim, pela equipe técnica

Observações: _____________________________________________________________________________________________
TRANSPORTE
Data:_______________

Hora:________________

Recebeu atendimento in loco ?

Não

Responsável (nome e assinatura)________________________________
Sim, pela equipe embarcada

Sim, pela equipe técnica

Observações: _____________________________________________________________________________________________
RECEBIMENTO
Data:_______________

Hora:________________

Responsável (nome e assinatura)________________________________

Documento:_______________________________________________________________________________________________
Local de Destinação: _______________________________________________________________________________________
Responável (nome e assinatura): ___________________________________________________________________________
Observações: _____________________________________________________________________________________________
DESTINAÇÂO FINAL
Data:_______________

Hora:________________

Responsável (nome e assinatura)________________________________

Local de Destinação: _______________________________________________________________________________________
Documento:_________________________________________
Tipo: 1. Óbito 2.Soltura imediata 3. Relocação 4. Soltura após reabilitação 5. Transferência para cativeiro
6. Evasão 7. Outros
Observações: _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
COORDENADOR GERAL

___________________________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL

Plano de Manejo de Aves em Embarcações
de Atividade de Pesquisa Sísmica - PMAVE

Anexo II.8.4-2 - Cartas de Aceite e Contrato BW Vet

Araruama- RJ, 20 de maio de 2018.
Declaração

A BW Consultoria Veterinária LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito junto ao CNPJ sob o
nº 27.324.650/0001-49, com sede à Estrada RJ 102 km 12, Condomínio lagoa azul CEP 28970-000 em
Araruama-RJ, através de seu representante técnico o Médico Veterinário Max Rondon Werneck, CPF
878.397.411-34 e CRMV-SP 15.183, nos disponibilizamos a atender e prestar acompanhamento
veterinário às aves silvestres, que, por ventura, sejam encontradas durante execução de atividade de
pesquisa sísmica marítima 3D Wide Azimuth na Bacia de Santos, a fim de compor o Plano de Manejo de
Aves para navios que realizam atividades de pesquisa sísmica.
A presente declaração de aceite de atendimento somente terá validade e será realizada mediante
assinatura do contrato de prestação de serviço de prontidão mensal (proposta encaminhada) para o
período de estudo e deverá ser firmada entre a BW Consultoria veterinária e o representante legal da
empresa responsável pelo empreendimento e/ou a empresa Ecology Brasil.
Sem mais para o momento
Atenciosamente

Disponibilidade do Centro de Reabilitação de animais marinhos
(CRAMAR) para atender aves provenientes do Plano de Manejo de Aves
em Plataformas e Embarcações (PMAVE).
O CRAMAR é uma infraestrutura permanente para reabilitação e necropsia de
animais marinhos. Que conta com edificações incluindo sala de triagem, unidade
de terapia intensiva (UTI), sala de internação, sala de cirurgia, almoxarifado,
escritório, cozinha para funcionários, cozinha para o preparo do alimento dos
pacientes, banheiros e sala de necropsia; ambientes externos totalmente
destinados ao atendimento veterinário selvagens.
As instalações para aves conta com três recintos para tratamento de aves
voadoras e um de aves não voadoras, todas elas são independentes e
separadas por telas, além disso são providas de corredor de cambiamento/antifuga.
Sala de UTI destinada ao pronto atendimento das aves sendo realizados exames
clínicos e coleta de amostras que auxiliarão o diagnóstico, este setor está
estruturado em paredes de alvenaria com piso azulejado destinado a animais
que carecem de tratamento veterinário, e é equipado com: pia de higienização
com bancada em granito; bancada de azulejo impermeabilizada, conjugada com
armário; armário para armazenamento de medicamentos; armário para
armazenamento de materiais; ar condicionado. Na área de internação é
destinada a manutenção de animais que necessitam de atendimento e
medicação e é construída de alvenaria nas paredes laterais e ao fundo. A frente
da estrutura está montada em tela de arame revestida por plástico resistente.
Coberta por pisos e paredes azulejados; pia de higienização; grades das baias
em inox e 10 baías para os animais.
Sala de necropsia que conta com estruturados em alvenaria, cobertos por
telhado colonial, paredes e pisos impermeabilizados, freezers, mesas de
necropsia, exaustor e ar condicionado.
Declaro estar ciente e em pleno acordo com a inclusão do CRAMAR na relação
de instalações aptas a desempenhar a função de centro de reabilitação de fauna
para o atendimento de aves provenientes do Projeto de Monitoramento sobre a
Avifauna (PMAVE). Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Araruama, 22 de fevereiro de 2018.

Alessandro Trazzi
Diretor Técnico

Rua Saturnino Rangel Mauro, 283, Pontal de Camburi, Vitória / ES
CEP: 29062-030. comercial@cta-es.com.br
1/1
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Anexo II.8.4-3 - Documentação da Equipe Técnica

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
07/05/2018
07/05/2018
07/08/2018

Registro n.º
6388373
Dados básicos:
CNPJ :
39.793.153/0002-50
Razão Social :
CTA SERVIÇOS EM MEIO AMBIENTE
Nome fantasia :
CTA SERVIÇOS EM MEIO AMBIENTE
Data de abertura : 27/06/2012
Endereço:
logradouro: AVENINDA 1 DE ARARUAMA
N.º:
QUADRA5
Bairro:
PERNAMBUCA / PRAIA SECA
CEP:
28970-000

Código
20-44

Complemento:
Município:
UF:

LOTE 2
ARARUAMA
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Centro de Reabilitação da fauna silvestre nativa

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

7RE1IU7R3ZW13WFH

07/05/2018 - 16:03:55

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
25/05/2018
25/04/2018
25/07/2018

Registro n.º
2136898
Dados básicos:
CPF:
256.158.958-70
Nome:
PAULA BALDASSIN
Endereço:
logradouro: RUA PONCIANO EUGENIO DUARTE, 203
N.º:
203
Bairro:
CENTRO
CEP:
11680-000

Complemento:
Município:
UF:

UBATUBA
SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
importação ou exportação de fauna nativa brasileira
importação ou exportação de fauna silvestre exótica

Código
20-21
20-15

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2233-05

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Médico Veterinário
Atuar na preservação ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

AN8AJ52ZURLAW358

25/05/2018 - 09:40:27

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
19/04/2018
19/04/2018
19/07/2018

Registro n.º
5025516
Dados básicos:
CPF:
361.727.328-97
Nome:
AYESHA RIBEIRO PEDROZO
Endereço:
logradouro: ADHEMAR BEBIANO
N.º:
365
Bairro:
DEL CASTILHO
CEP:
21051-071

Código CBO
2211-05
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

AP609 BLOCO 01
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Inventariar biodiversidade
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

I4Q2XX5Y1L3BESFL

19/04/2018 - 17:23:58

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
22/03/2018
22/03/2018
22/06/2018

Registro n.º
6859885
Dados básicos:
CNPJ :
27.324.650/0001-49
Razão Social :
BW CONSULTORIA VETERINÁRA LTDA ME
Nome fantasia :
BW CONSULTORIA VETERINÁRA LTDA ME
Data de abertura : 16/03/2017
Endereço:
logradouro: ESTR. DE PRAIA SECA 12143 LOJA 41 QD 9 LT 157 SHOPPING SALINAS
N.º:
12143
Complemento:
Bairro:
PRAIA SECA
Município:
ARARUAMA
CEP:
28970-000
UF:
RJ

Código
20-12

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
manutenção de fauna silvestre

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

8ZH84P28S3Z17IRH

22/03/2018 - 00:00:53

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
20/03/2018
20/03/2018
20/06/2018

Registro n.º
2041331
Dados básicos:
CPF:
878.397.411-34
Nome:
MAX RONDON WERNECK
Endereço:
logradouro: RUA PONCIANO EUGÊNIO DUARTE 203
N.º:
203
Bairro:
CENTRO
CEP:
11680-000

Complemento:
Município:
UF:

UBATUBA
SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
importação ou exportação de fauna nativa brasileira
manutenção de fauna silvestre

Código
20-21
20-12

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2233-05

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Médico Veterinário
Atuar na preservação ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

3QRGFKT8J986HPU8

20/03/2018 - 12:11:00

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
02/03/2018
02/03/2018
02/06/2018

Registro n.º
251189
Dados básicos:
CPF:
053.565.877-08
Nome:
RAFAELA DIAS ANTONINI
Endereço:
logradouro: RUA DESEMBARGADOR ISIDRO
N.º:
126
Bairro:
TIJUCA
CEP:
20521-160

Código CBO
2211-05
2211-05
2211-05
2211-05
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

BLOCO C APT 402
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Estudar seres vivos
Biólogo
Inventariar biodiversidade
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental
Biólogo
Manejar recursos naturais
Biólogo
Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

6MN3I37R2AE93VBF

02/03/2018 - 11:09:33

CURRICULUM VITAE

NOME Ayesha Ribeiro Pedrozo
CRBio

106.048 /02 D

Cadastro no IBAMA:

5025516

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ESTUDOS AMBIENTAIS: 7 anos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição:

Unesp - Botucatu

Título Profissional:

Licenciada em Ciências Biológicas

Data de Conclusão:

10/2010

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição:

Unesp - Botucatu

Título Profissional:

Bacharelado em Ciências Biológicas

Data de Conclusão:

12/2011

ESPECIALIZAÇÕES
Doutorado em:

Ecologia e Evolução UERJ -2017 –em andamento

Mestrado em:

Biologia Animal UFRRJ – 2012 -2014

Pós-graduação
Lato sensu
Outros Cursos:
2016: Curso de Bioacústica de Morcegos: da identificação á análise de dados (UERJ).
2014: Curso de Delineamento Amostral (UERJ).
2012: Curso de Fundamentação didática sobre Taxidermia de morcegos (UFRRJ).
2011: Curso de Licenciamento Ambiental (SENAC – Botucatu).
2011: Curso de Taxidermia de vertebrados (Unesp – Botucatu).
2009-2011: Cursos de manejo e contenção de Fauna (Unesp Botucatu – GEAS)
www.ecologybrasil.com.br
Av. Presidente Wilson 231, Sala 1601, Centro, RJ 20030-905
Tel.: (55-21) 2108.8700 Fax: (55-21) 2108.8709

Brasil

Idiomas: Inglês fluente; Italiano básico; Espanhol: básico.

RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Bióloga graduada em licenciatura e bacharelado pela Unesp com mestrado em biologia
animal pelo programa de pós-graduação em biologia animal da UFRRJ. Trabalhou com
pesquisa em ecologia de morcegos de dezembro de 2009 a 2011 No Laboratório de
morcegos da Unesp de Botucatu; de 2012 as 2014 no Laboratório de Diversidade de
Morcegos na UFRRJ e de 2015 a março de 2017 no Laboratório de Mamíferos da UFRRJ. No
momento é doutoranda do Laboratório de Ecologia de Mamíferos da UERJ no Programa de
Ecologia e Evolução com o tema Redes de dispersão de sementes na Mata Atlântica.
Participou de consultorias ambientais de 2015 até o presente momento como técnica
especialista em quiropterofauna.
Em março de 2017 iniciou como técnica de fauna na Ecology and Environment do Brasil
emprego no qual permanece até o presente momento e executa atividades de coordenação
técnica de equipes de campo, elaboração de Planos de Trabalhos e Planos Básicos
Ambientais e revisões de relatórios técnicos.

Experiência com elaboração de e execução de relatórios, levantamento e monitoramento de
fauna em pesquisas integradas utilizando o desenho amostral do RAPELD, atuando na
identificação de guildas ecológicas de morcegos e sua utilização em monitoramentos de
fauna.

Informações adicionais:


Word e Excel avançados



Domínio de pacotes estatísticos



Experiências em coleta de material biológico (cérebro) em estudos de morcegos e
zoonoses (raiva) e coleta de material biológico (fígado e patágios) para estudos de
genética.



Experiência em coordenação e identificação de fauna vetora para o controle de
pragas em indústrias e residências.

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS AMBIENTAIS
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Ayesha Pedrozo

Período: 2015 a 2017
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:

Linha de Transmissão 500 kv Araraquara II – Taubaté (SP)
Copel Geração e Transmissão S.A
Levantamento de Quirópteros e Mamíferos de Médio e grande porte
Relatório e Diagnóstico de Mastofauna
Complexo Eólico Itarema (CE)
Eólicas Itarema
Participação em duas campanhas de monitoramento de Quirópteros com
redes-de-neblina e Bioacústica
Relatório de Morcegos
Complexo Eólico Aracati (CE)
Energia dos Ventos
Participação em duas campanhas de monitoramento de Quirópteros com
redes-de-neblina e Bioacústica
Relatório de Morcegos
EIA/RIMA Mineração Rio do Norte (AM)
Mineração Rio do Norte
Monitoramento de Morcegos
Diagnóstico de Fauna
Complexo Eólico Morro do Chapéu Sul (BA)
Enel Green Power
Coordenação técnica do Monitoramento de Fauna
Relatórios semestrais e consolidado do monitoramento de Fauna (masto,
herpeto e avifauna)
Complexo Eólico Morro do Chapéus Sul (BA)
Enel Green Power
Coordenação técnica do Resgate e Afugentamento de Fauna
Relatórios mensais e Relatório consolidado do resgate e fugentamento de
Fauna (masto, herpeto e avifauna)
Parque Eólico Boa Vista da Lagoinha (BA)
Enel Green Power
Coordenação técnica do Resgate e Afugentamento de Fauna
Relatórios mensais e Relatório consolidado do resgate e fugentamento de
Fauna (masto, herpeto e avifauna)
LT 500 kV Igaporã-Presidente Juscelino (MG/BA)
Equatorial
Coordenação Técnica dos diagnóstico de fauna e elaboração do Plano de
3

Ayesha Pedrozo

Trabalho de Monitoramento de Fauna
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

EIA/RIMA (masto, herpeto e avifauna)
Parque Eólico Serra da Babilônia (BA)
Eólicas Serra da Babilônia
Coordenação técnica do Monitoramento de Fauna
Relatórios semestrais e consolidado do monitoramento de Fauna (masto,
herpeto e avifauna)
Complexo Eólico Pedra Cheirosa
CPFL Renováveis
Realização das campanhas de monitoramento de quirópteros e médio e
grandes mamíferos.
Relatório consolidado do monitoramento de mastofauna.
LT 500 kV Estreito-Fernão Dias (SP)
Cantareira Transmissora de Energia
Equipe de apoio técnico das equipes de monitoramento e resgate de fauna.
Relatórios semestrais e consolidados dos programas de Monitoramento e
Resgate de fauna.
LT 230 kV Pedra Cheirosa - Icaraizinho (BA)
CPFL Renováveis
Realização das campanhas de monitoramento de quirópteros e médio e
grandes mamíferos.
Relatório consolidado do monitoramento de mastofauna.
LT 500 kV Bacabeira-Pecém (MA, PI, CE)
ARGO
Elaboração do Plano Básico Ambiental do programa de Afugentamento e
Resgate de fauna.
Plano Básico Ambiental do programa de Afugentamento e Resgate de fauna

Projeto:

Gasoduto Gavião Preto (MA)

Cliente:

ENEVA

Atividade:
Produto:
Projeto:

Elaboração do Plano de Trabalho do programa de Monitoramento de fauna e
coordenação técnica das equipes de fauna
Plano de Trabalho do programa de Monitoramento de fauna
LT 500 kV Ibicoara - Poções II e Subestações Associadas (BA)

4

Ayesha Pedrozo

Cliente:
Atividade:
Produto:

IB SPE
Equipe de apoio técnico do diagnósticos de Fauna
Estudo de Médio Impacto Ambiental – EMI da fauna

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

PUBLICAÇÕES

 KRUSZYNSK,I CECILIA; REIS, THAIS R. DINIZ & PEDROZO, AYESHA RIBEIRO. A new
food resource for Glossophaga soricina (Mammalia: Chiroptera) in southeast Brazil. Bol. Soc.
Bras. Mastozool., 77: 124-130, 2016

 GOMES, LUIZ ANTONIO COSTA; MAAS, ANDREA CECÍLIA SICOTTI; MARTINS,
MAYARA; ALMEIDA; PEDROZO, AYESHA RIBEIRO; DE ARAÚJO, ROBERTA MIRANDA;
PERACCHI, ADRIANO LÚCIO. Morcegos em área de restinga de unidade de conservação no
estado do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Neotropical Biology and Conservation. , v.11,
p.31 37, 2016. .

 PEDROZO, AYESHA RIBEIRO; GOMES, LUIZ ANTONIO COSTA; GUIMARÃES, MOISÉS;
UIEDA, WILSON. Quiropterofauna da Fazenda Santo Antônio dos Ipês, Jaú, estado de São
Paulo, Brasil. Biotemas. , v.29, p.97, 2016.

 CARVALHO, W. D.; PEDROZO, A. R.; BIAVATTI, T.; COSTA, L. M.; ESBERARD, C. E. L.
Predação ou necrofagia de Alouatta guariba clamitans por Leopardus pardalis?. Neotropical
primates. , v.21, p.212 214, 2014.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA:

5

Ayesha Pedrozo

 PEDROZO, AR. Os morcegos frugívoros Carollia perspicillata e Sturnira lilium
apresentam distribuição de atividade similar durante a noite? Uma análise local e regional.
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiros. Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal –
UFRRJ, 2014
 PEDROZO, AR. Partilha de néctar de Musa paradisiaca (Musaceae) por três espécies de
Morcegos filostomídeos na região Sudeste do Brasil. São Paulo. Unesp – Botucatu, 2011.
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Max Rondon Werneck
Curriculum Vitae

Maio/2018

Max Rondon Werneck
Curriculum Vitae
______________________________________________________________________________________

Dados pessoais
Nome
Max Rondon Werneck
Filiação
Eduardo de Carvalho Werneck e Maria Paulina Costa Rondon Werneck
Nascimento 27/06/1979 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Carteira de Identidade
000711862 SSP-MS - MS - 08/12/1995
CPF
878.397.411-34
Endereço residencial

Est. RJ 102Km 12 Cond. Lagoa Azul L. 12 q 3
Praia Seca - Araruama
28970-000, RJ - Brasil
Telefone: 22 99844-1694

Endereço profissional BW Consultoria Veterinária LTDA ME
Est. RJ 102Km 12 Cond. Lagoa Azul L. 12 q 3
Praia Seca - Araruama
28970-000, RJ - Brasil
Telefone: 22 99844-1694
Endereço eletrônico
E-mail para contato: max@bwvet.com.br
E-mail alternativo maxrwerneck@gmail.com
______________________________________________________________________________________

Formação acadêmica/titulação
2007 - 2011

Doutorado em Biologia Geral e Aplicada.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Sao Paulo, Brasil
Título:
ESTUDO
DA
HELMINTOFAUNA
DE
TARTARUGAS
MARINHAS
PROCEDENTES DA COSTA BRASILEIRA, Ano de obtenção: 2011
Orientador: Reinaldo José da Silva

2005 - 2007

Mestrado em Biologia Geral e Aplicada.
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Sao Paulo, Brasil
Título: HELMINTOFAUNA DE Chelonia mydas NECROPSIADAS NA BASE DO
PROJETO TAMAR- IBAMA EM UBATUBA, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL, Ano de
obtenção: 2007
Orientador: Reinaldo José da Silva

1997 - 2002

Graduação em Medicina Veterinária.
Universidade Anhanguera - Uniderp, UNIDERP, Campo Grande, Brasil
Título: Manobras operatórias para tratamento de afecções obstétricas
Orientador: Iandara Schettert Silva

______________________________________________________________________________________

Formação complementar
2010 - 2010

Curso de curta duração em Necropsia de mamíferos aquáticos. (Carga horária: 40h).
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Brasília, Brasil

2002 - 2002

Curso de curta duração em Reabilitação de aves e mamíferos marinhos. (Carga
horária: 22h).
aquário de Ubatuba, AQUA UBATUBA, Brasil

1998 - 1998

Curso de curta duração em Doenças parasitárias. (Carga horária: 20h).

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 17/05/2018 as 15:30:38
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Universidade Anhanguera - Uniderp, UNIDERP, Campo Grande, Brasil

______________________________________________________________________________________

Atuação profissional
1.

BW Consultoria Veterinária - BW
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2011 - Atual

2.

Vínculo: Sócio e Responsável técnico , Enquadramento funcional: Médico
veterinário, Regime: Parcial

Centro Universitário UNIMÓDULO - UNIMÓDULO
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2009 - 2016

3.

Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: Contratado- Professor ,
Carga horária: 30, Regime: Parcial

Centro Universitário Módulo. - MÓDULO
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2013 - 2014

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 7,
Regime: Parcial

Outras informações:
Disciplinas ministradas:Enfermagem: Parasitologia.Ciências biológicas (Licenciatura): Microbiologia e imunologia

2012 - 2012

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 20,
Regime: Parcial

Outras informações:
Discilinas ministradas:Enfermagem: Microbiologia e TCC IICiências biológicas (Licenciatura): Embriologia

2010 - 2010

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 10,
Regime: Parcial

Outras informações:
Disciplinas ministradas:Ciências biológicas (Licenciatura): Genética e fisiologia animal

2009 - 2009

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 8,
Regime: Parcial

Outras informações:
Ensino, Ciências Biológicas, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Genética e fisiologia (Ciências Biológicas Modalidade /Licenciatura:

2009 - 2009

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 10,
Regime: Parcial

Outras informações:
Disciplinas ministradasCiências biológicas (licenciatura): Fisiologia animal e embriologia

4.
Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas ( TAMAR SP
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2011 - 2011
2004 - 2011

Vínculo: Consultor , Enquadramento funcional: Médico Veterinário , Carga
horária: 24, Regime: Parcial
Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: Médico Veterinário ,
Carga horária: 35, Regime: Dedicação exclusiva
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5.

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2016 - Atual

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Parasitologista- laboratorista ,
Carga horária: 20, Regime: Parcial

Outras informações:
Contrato com vínculo empregatício pela FUNDENOR, gerenciado pela UNIVALE e com recursos do Programa de
Monitoramento de Praia da Bacia de Santos.

2014 - Atual

Vínculo: coorientador , Enquadramento
Pós-graduação Nivel III, Regime: Parcial

funcional:

coorientador

de

Outras informações:
Coorientador de nível III no programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade Estadual Fluminenese
Darcy Ribeiro

6.

Sociedade Empresarial de Ensino Superior do Litoral - MODULO
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2009 - Atual

7.

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Professor Doutor , Carga
horária: 8, Regime: Parcial

Instituto Argonauta - I. A.
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2010 - 2011

______________________________________________________________________________________

Projetos
Projetos de pesquisaProjetos de pesquisa
2014 - Atual
TARTARUGAS MARINHAS (Chelonia mydas) NA RESERVA BIOLÓGICA DO ATOL
DAS ROCAS.
Descrição: Este trabalho visa acrescentar mais informações sobre a ecologia da espécie de
tartarugas marinhas da espécie Chelonia mydas, visto que é escasso referências sobre o assunto na costa
brasileira que possibilite a obtenção de dados precisos para a realização de um plano de estudo ecológico
mais eficiente desta espécie, visto que a mesma se encontra ameaçada de extinção. O presente estudo
será realizado na Reserva Biológica (ReBio) Atol das Rocas, criada em 1979 (Decreto nº 83.549 de 05 de
junho de 1979), e em 2001 a ReBio recebeu da UNESCO o reconhecimento de Sitio do Patrimônio Mundial
Natural. É importante para produtividade biológica, por ser área de reprodução, alimentação e abrigo para
diversas espécies animais, representando o único atol do Oceano Atlântico Sul que pertence ao
alinhamento de montes submarinho (Zona de Fratura de Fernando de Noronha) (IBAMA, 2012). Serão
analisados as fêmeas que desovam na ReBio nas temporadas entre os anos de 2014-2017. Serão
analisados os índices hematológicos (hematócrito, hemoglobina, contagem de hemácias, leucócitos,
plaquetas) e de série branca (diferencial leucocitário), Verificar a ocorrência e distribuição de poluentes
orgânicos em tartarugas marinhas do ecossistema do Atol das Rocas, Avaliação histopatológica e
parasitárias das tartarugas encontradas mortas. Avaliação dos anticorpos contra helmintos da família
Spirorchiidae, além da avaliação da marcação pela técnica de microchip. Licença do SISBIO nº: 40636.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Doutorado (2);
Integrantes: Max Rondon Werneck; Paula Baldassin (Responsável); Daniela Bueno Mariani; Thais de
Godoy; Maurizélia Brito
2010 - 2011

Contribuição para a Conservação da Biodiversidade no Litoral Norte de São Paulo e Sul
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Fluminense através da reabilitação de aves marinhas.
Descrição: Descrição: Contribuir para a Conservação da Biodiversidade no Litoral Norte de São
Paulo e Litoral Sul do Rio de Janeiro através dos resgates de animais aquáticos encontrados nas praias,
vivos ou não. Resgatar e/ou monitorar indivíduos ou carcaças de animais marinhos encontrados no litoral
norte do estado de São Paulo e litoral sul do estado do Rio de Janeiro; Promover a aquisição, a produção e
a divulgação de conhecimento científico voltado para a conservação da fauna aquática; Promover ações
integradas de Educação Ambiental e Interação Comunitária que contribuam para a conservação da fauna
aquática.. Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Doutorado (2);
Integrantes: Max Rondon Werneck; Paula Baldassin (Responsável); Hugo Gallo; Carla Barbosa

Outros tipos de projetos
2018 - Atual

Coordenador do Programa de monitoramento de Aves (PMAVE) Fase VIII

Descrição: Coordenador do Programa de monitoramento de Aves. Na Bacia de Santos Fase VIII em
processos de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Marítimos de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural”,
Situação: Em andamento Natureza: Outros tipos de projetos
Integrantes: Max Rondon Werneck (Responsável)
2017 - 2017

Coordenador do Programa de monitoramento de Aves Foz do Rio Amazonas

Descrição: Coordenador do Programa de monitoramento de Aves no PMAVE da Foz do Rio Amazonas em
processos de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Marítimos de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural”,
Situação: Concluído Natureza: Outros tipos de projetos
Integrantes: Max Rondon Werneck (Responsável).
2017 - 2017

Coordenador do Programa de monitoramento de Aves (PMAVE) Pesquisa Sísmica
Marítima 3D Não-exclusiva na Bacia de Santos Projeto Santos Fase VIIB (PMAVE)

Descrição: Coordenador do Programa de monitoramento de Aves na Bacia de Santos Fase VII B em
processos de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Marítimos de Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural”,
Situação: Concluído Natureza: Outros tipos de projetos
Integrantes: Max Rondon Werneck (Responsável)

______________________________________________________________________________________

Revisor de periódico
1.

PARASITOLOGY RESEARCH
2017 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

2.

Marine Biodiversity
2017 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

3.

Journal of Natural History
2017 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

4.

HERPETOLOGICAL JOURNAL
2017 - Atual
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Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

5.

INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
2016 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

6.

CHECK LIST, JOURNAL OF SPECIES LIST AND DISTRIBUTION
2016 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

7.

DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS
2016 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

8.

African Journal of Microbiology Research
2015 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

9.

Helminthologia
2014 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

10.

Revista de Extensão Universitária (UNITAU)
2012 - Atual
Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

11.

Natural Resources
2011 - Atual

Regime: Parcial

Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

12.

Zoologia (Curitiba. Online)
2011 - Atual

Regime: Parcial

Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área

13.

The Open Parasitology Journal
2008 - Atual

Regime: Parcial

Outras informações:
Revisor de artigos científicos (convidado) por demanda de trabalhos na área
______________________________________________________________________________________

Membro de corpo editorial
1.

Helminthologia
____________________________________________________________________________
Vínculo

2014 – Atual
______________________________________________________________________________________

Áreas de atuação
1.
2.
3.

Medicina Veterinária
Helmintologia Animal
Reabilitação de animais marinhos

______________________________________________________________________________________
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Idiomas
Inglês

Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente , Escreve Razoavelmente , Lê
Razoavelmente

Espanhol

Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem

Producão
______________________________________________________________________________________
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São Pedro. Conservação, 2003.
48. FUTEMA, F.; GOMEZ, R. P.; SOUZA, D. K.; BOCCIA, J. P.; BALDASSIN, P.; WERNECK, Max Rondon;
BOVINO, E. Relato de Caso: Anestesia epidural em Chelonia mydas In: VII Congresso e XII encontro da
associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 2003. Conservação, 2003.
49. WERNECK, Max Rondon; LEITE, T. C.; OLIVEIRA, L.; BECKER, J. H. Resíduos antropogênicos
ingeridos por tartarugas marinhas atendidas na base do Projeto TAMAR-IBAMA de Ubatuba In: VII
Congresso e XII encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 2003, Águas de
São Pedro-SP. VII Congresso e XII encontro da associação brasileira de veterinários de animais
selvagens, 2003.
50. WERNECK, Max Rondon; BAPTISTOTTE, C. Reabilitação de tartarugas marinhas na base de Ubatuba
do projeto TAMAR-IBAMA de In: VI congresso e XI encontro da associação brasileira de veterinários de
animais selvagens, 2002, Guarapari-ES. Medicina veterinária e a conservação de organismos
aquáticos, 2002. v.1.
51. VILELA, V. O.; ALVES, M. M.; FILGUEIRAS, C. T.; ARAUJO, C.; SOUZA, R. A.; ALMEIDA, M. C.;
VELASQUES, M. Z.; WERNECK, Max Rondon; GORSKI, A.; CONTE, C. O. Avaliação da biossegurança em
aviários de Mato Grosso do Sul In: II Encontro de pesquisa e iniciação científica da UNIDERP, 2000, Campo
Grande-MS. II ENPIC, 2000.
52. VILELA, V. O.; VELASQUES, M. Z.; FILGUEIRAS, C. T.; FAVERO, S.; SOUZA, R. A.; ALVES, M. M.;
ALMEIDA, M. C.; ARAUJO, C.; GORSKI, A.; WERNECK, Max Rondon Coleópteros como possíveis vetores
de enterobactérias em aves de corte In: II Encontro de pesquisa e iniciação científica da UNIDERP, 2000,
Campo Grande-MS. II ENPIC, 2000.
53. SCHNEIDER, L.; WERNECK, Max Rondon; SERBENA, A. L. Dieta e padrões de comportamento
durante atividade de forrageamento em um grupo de capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) em ambiente
de semi-cativeiro In: 52º reunião da SBPC, 2000, Brasília-DF.
52º reunião da SBPC, 2000.
54. GUEDES, N.; VARGAS, F. C.; BERNARDO, V. M.; CARDOSO, M. R. F.; ARAUJO, F. R.; VILELA, V. O.;
PEREZ, M. C. L.; WERNECK, Max Rondon; GORSKI, A. Impacto da predação, ectoparasitos e mortalidade
de arara-azul Anodorhynchus hyacinthinus no Pantanal Sul, Brasil In: Simpósio sobre recursos naturais e
sócio-econômicos do pantanal, 2000, Corumbá-MS. Simpósio sobre recursos naturais e
sócio-econômicos do pantanal, 2000.
55. CHAVES, E.; WERNECK, Max Rondon; GORSKI, A.; PEREZ, M. C. L.; GUEDES, N.; ARAUJO, F. R.
Microbiota de orofaringe e cloaca de filhotes de Arara-azul (Anodohynchus hyancinthinus). Resultados
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preliminares In: 11º Encontro de Biólogos do CRBio-1, 2000, São Pedro-SP. 11º Encontro de Biólogos do
CRBio-1, 2000.
56. FILIU, W. F. O.; VENDRUSCULO, I. A.; ARAUJO, C.; GORSKI, A.; VELASQUES, M. Z.; WERNECK,
Max Rondon; ALMEIDA, M. C.; FILGUEIRAS, C. T.; ARAUJO, F. R.; VILELA, V. O. Pesquisa de fungos em
rações de aviários de corte em Mato Grosso do Sul In: II Encontro de pesquisa e iniciação científica da
UNIDERP, 2000, Campo Grande-MS. II ENPIC, 2000.
57. ARAUJO, C.; WERNECK, Max Rondon; GORSKI, A.; PEREZ, M. C. L.; GUEDES, N.; ARAUJO, F. R.
Pesquisa de parasitos em fezes de filhotes de arar-azul (Anodorhynchus hyancinthinus) In: 11º Encontro de
Biólogs do CRBio-1, 2000, São Pedro-SP. 11º Encontro de Biólogs do CRBio-1, 2000.
58. PEREZ, M. C. L.; ARAUJO, F. R.; RIBEIRO, O. C.; ARAUJO, C.; CHAVES, E.; WERNECK, Max
Rondon. Aves de fundo de quintal como potenciais vetores de enfermidades In: XXVI Congresso Brasileiro
de Medicina veterinária, 1999, Campo Grande -MS. XXVI Congresso Brasileiro de Medicina veterinária,
1999.
59. PEREZ, M. C. L.; RIBEIRO, O. C.; ARAUJO, F. R.; ARAUJO, C.; WERNECK, Max Rondon; CHAVES, E.
Coligranulomatose em aves: Relato de um caso em Campo Grande-MS In: I Mostra UNIDERP de ciências e
tecnologia, 1999, Campo Grande MS. I Mostra UNIDERP de ciências e tecnologia, 1999.
60. GUEDES, N.; WERNECK, Max Rondon; ARAUJO, F. R.; COURI, F. R. Infestação por larvas de
Philornis em filhotes de Arara-azul no Pantanal de Mato Grosso do Sul In: XI Seminário Brasileiro de
Parasitologia Veterinária, 1999, Salvador BA. XI Seminário Brasileiro de Parasitologia Veterinária, 1999.
61. ARAUJO, F. R.; ARAUJO, C.; WERNECK, Max Rondon; GORSKI, A. Larva migrans cutânea em
crianças de uma escola de Campo Grande-MS In: I mostra UNIDERP de ciência e tecnologia, 1999, Campo
Grande-MS. I mostra UNIDERP de ciência e tecnologia, 1999.
62. WERNECK, Max Rondon; ARAUJO, F. R.; PEREZ, M. C. L.; ARAUJO, C.; CHAVES, E. Parasitos de
galinhas (Gallus gallus) de fundo de quintal comercializadas em Campo Grande- MS In: I mostra UNIDERP
de ciências e tecnologia, 1999, Campo Grande-MS. I mostra UNIDERP de ciências e tecnologia, 1999.
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)
1. DUTRA, G. H.; WERNECK, Max Rondon; SILVA, A. N. E.; NASCIMENTO, C. Lesões histopatológicas da
infecção por Amphiorchis caborojoensis (Fischthal & Acholonu, 1976) em Eretmochelys imbricata (Linnaeus,
1758) In: XIII Congresso e XIX Encontro da Associação Brasileira de veterinários de Animais Selvagens,
2010, Campos do Jordão. Métodos e diagnósticos em animais selvagens. , 2010. p.135 - 139
2. WERNECK, Max Rondon; SILVA, R. J.; THOMAZINI, C.; MORI, E.; GONCACVES, V.; LEITE, T. C.;
GALLO, B.; BECKER, J. H. Análise parasitológica de tartarugas marinhas cabeçudas, Caretta caretta
(Testudines: Cheloniidae), em Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil. In: II Jornada de conservação e
pesquisa de tartarugas marinhas no Atlântico Sul Ocidental, 2005, Rio Grande- RS. II Jornada de
conservação e pesquisa de tartarugas marinhas no Atlântico Sul Ocidental, 2005. p.109 - 110
3. WERNECK, Max Rondon; GALLO, B.; BECKER, J. H.; SILVA, R. J. Primeiro relato da ocorrência de
Learedius learedi Price 1934 (Digenea Spirorchiidae) na região do Atlântico Sul Ocidental. In: II Jornada de
conservação e pesquisa de tartarugas marinhas no Atlântico Sul Ocidental, 2005, Rio Grande -RS. II
Jornada de conservação e pesquisa de tartarugas marinhas no Atlântico Sul Ocidental, 2005. p.111 113

Apresentação de trabalho e palestra
1. WERNECK, Max Rondon
What we know about sea turtles parasites in the southwestern Atlantic Ocean region?, 2015.
(Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
2. WERNECK, Max Rondon
Conservação e clínica de tartarugas marinhas, 2012.
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Trabalho)
3. WERNECK, Max Rondon
Higiene pessoa, e no ambiente de trabalho, 2012. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
4. WERNECK, Max Rondon
Higiene pessoal, higiene mental, higiene alimentar e higiene coletiva, 2012.
palestra,Apresentação de Trabalho)

(Conferência ou

5. WERNECK, Max Rondon
Medicina de tartarugas marinhas, 2012. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
6. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de tartarugas marinhas, 2012. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
7. WERNECK, Max Rondon
ONG de Preservação do capital natural, 2011. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
8. WERNECK, Max Rondon
Tartaruga marinhas: Biologia e medicina, 2011. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
9. WERNECK, Max Rondon
Medicina veterinária de tartarugas marinhas, 2010.
Trabalho)

(Conferência ou palestra,Apresentação de

10. WERNECK, Max Rondon
Medicina veterinária de tartarugas marinhas, 2010.
Trabalho)

(Conferência ou palestra,Apresentação de

11. WERNECK, Max Rondon
Proyeto TAMAR: Programa brasileño de protección e investigación de las tortugas marinas, 2010.
(Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
12. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de tartarugas marinhas, 2010. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
13. WERNECK, Max Rondon
Curso Téórico e Prático em animais aquáticos, 2009.
Trabalho)

(Conferência ou palestra,Apresentação de

14. WERNECK, Max Rondon
Procedimentos veterinários em tartarugas marinhas, 2009. (Conferência ou palestra,Apresentação de
Trabalho)
15. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação em tartarugas marinhas, 2009. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
16. WERNECK, Max Rondon
Atendimentos veterinarios em tartarugas marinhas realizadas pelo Projeto TAMAR-ICMBio no Brasil.,
2008. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
17. WERNECK, Max Rondon
Medicina de Tartarugas Marinhas., 2008. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
18. WERNECK, Max Rondon
Projeto Tamar, 2008. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
19. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de tartarugas marinhas, 2008. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
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20. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de tartarugas marinhas, 2008. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
21. WERNECK, Max Rondon
Clínica e manejo de tartarugas marinhas, 2007. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
22. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de tartarugas marinhas, 2007. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
23. WERNECK, Max Rondon
Animais silvestres e marinhos, 2005. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
24. WERNECK, Max Rondon
Contenção e transporte de animais, 2005. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
25. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de mamíferos, aves e répteis aquáticos, 2005. (Conferência ou palestra,Apresentação de
Trabalho)
26. WERNECK, Max Rondon
Medicina de Tartaruga Marinhas, 2004. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)
27. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação em tartarugas Marinhas, 2003. (Conferência ou palestra,Apresentação de Trabalho)

Produção técnica
Assessoria e consultoria
1. WERNECK, Max Rondon
Avaliação e redução da captura incidental de tartarugas marinhas no espinhel pelágico- Teste de
iscas modificadas e petrechos de pesca, 2004

Demais produções técnicas
1. WERNECK, Max Rondon
Clínica e manejo de tartarugas marinhas, 2007. (Outro, Curso de curta duração ministrado)
2. WERNECK, Max Rondon
Manejo e conservação de tartarugas marinhas, 2007. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
3. WERNECK, Max Rondon
Animais silvestres e marinhos, 2005. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
4. WERNECK, Max Rondon
II curso básico de identificação, contenção e transporte de animais, 2005. (Extensão, Curso de curta
duração ministrado)
5. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de mamíferos, aves e tartarugas marinhas, 2005. (Extensão, Curso de curta duração
ministrado)
6. WERNECK, Max Rondon
Medicina de Tartarugas Marinhas, 2004. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
7. WERNECK, Max Rondon
Reabilitação de Tartarugas Marinhas, 2003. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
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8. WERNECK, Max Rondon
Fotografia, 2001. (Outro, Curso de curta duração ministrado)
9. WERNECK, Max Rondon
Ciclo de palestra sobre febre aftosa, 1999. (Outro, Curso de curta duração ministrado)

Educação e Popularização de C&T
Apresentação de trabalho e palestra
1. WERNECK, Max Rondon
Higiene pessoal, higiene mental, higiene alimentar e higiene coletiva, 2012.
palestra,Apresentação de Trabalho)

(Conferência ou

Orientações e Supervisões
Orientações e supervisões

Orientações e supervisões concluídas
Monografias de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização
1. Felipe D´Azeredo Torres. Perfil Hematológico dos Pinguins de Magalhães (Spheniscus
magellanicus) encalhados vivos entre o litoral sul do Rio de Janeiro e Norte de São Paulo no ano de
2012. 2014. Monografia (Pós-graduando em Patologia Clínica Animal) - Instituto Qualittas

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1. Laiza dos Santos Caetano da Cruz. Análise hematológica e de hemoprotozoários em petral gigante
(Macronectes giganteus) da Ilha Elefante , Antártica. 2012. Curso (Ciências biológicas) - Centro
Universitário UNIMODULO
2. Leonardo Rotiglio Hespagnola. Comparativo de macrofauna de Praias Arenosas da Praia Grande ou
Praia do Centro com a Praia das Palmeiras em Caraguatatuba.. 2012. Curso (Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
3. Cristina Soares Sá. Contaminação ambiental por larvas e ovos de Ancilostoma ssp. e Toxocara ssp.
em amostras fecais de cães nos canteiros da orla e na areia da praia do Perequê, área urbana do
Município de Ilhabela, São Paulo.. 2012. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
4. Valéria Paula Alves Landim Riemma.. Detritos Antropogênicos em Chelonia mydas (LINNAEUS,
1758) encontradas no Município do Guarujá e Santos no Litoral Estado de São Paulo.. 2012. Curso
(Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
5. Eduardo Patah Junior. Levantamento de fauna associada a Sargassum sp. no Ilhote da Cacaina em
Caraguatatuba. 2012. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
6. José Donizete Oliveira Santos. Ocorrência de parasitismo pelo trematódeo Bucephalus sp. em
mexihões adultos, da espécie Perna perna, no parque aquicola do Município de Caraguatatuba,
Litoral norte do Estado de São Paulo.. 2012. Curso (Licenciatura em Ciências biológicas) - Centro
Universitário Módulo.
7. Camila Cristina Nogueira Santos. Parasitas em Xenarthras do gênero Bradypus Linnaeus, 1758.
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Revisão de literatura.. 2012. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
8. José Roberto Alves dos Santos. A importância da educação ambiental no controle da dengue no
município de São Sebastião.. 2011. Curso (Licenciatura em Ciências biológicas) - Centro Universitário
Módulo.
9. Marcela Alves da Silva Cruz. A necessidade de trabalhar o tema educação ambiental para alunos do
curso de licenciatura em biologia e pedagogia, como ferramenta para implantação da educação
ambiental no Brasil. 2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
10. Angélica Soares Vieira. Análise hematológica dos pinguins de magalhães (Spheniscus
magellanicus) mantridos em cativeiro no aquário de Ubatuba-SP. 2011. Curso (Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
11. Bianca Carolinne da Silva de Santana. Biologia do Boto cinza (Sotalia guianensis).. 2011. Curso
(Licenciatura em Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
12. Fernanda Ferreira dos Santos. Células tronco aplicadas na medicina veterinária.. 2011. Curso
(Licenciatura em Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
13. Rodrigo Pinto Nogueira. Descarte de medicamentos em ambiente doméstico no bairro Maresias
Município de São Sebastião-SP. 2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
14. Josciele Caroline Santos. Levantamento preliminar de animais silvestres atropelados no trecho
norte da rodovia BR 101 em Ubatuba-SP. 2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário
Módulo.
15. Valéria Paula Alves Landim Riemma. ONGs do Município de caraguatatuba e poder público: Uma
parceria que traz benefícios a todo o litoral norte paulista. 2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro
Universitário Módulo.
16. Camila Cristina Nogueira Santos. Parasitos em Xenarthras do gênero Bradypus Linnaeus, 1758.
2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
17. Francisco da Costa Silva. Principais características do tubarão-azul Prionace glauca (Linnaeus,
1758) no Sul e Sudeste do Brasil. 2011. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
18. Vânia Santos Passos. Sífilis congênita e seu tratamento. 2011. Curso (Licenciatura em Ciências
biológicas) - Centro Universitário Módulo.
19. Kleber Leandro da Silva. A proliferação de uma espécie de lagarto na região sul do município de
Caraguatatuba- São Paulo. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
20. Emerson Carlos de Paula. A proliferação de uma espécie de lagarto na região sul do município de
Caraguatatuba- São Paulo. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
21. Débora Demy Severo Maciel. Abundância, Extração e Consumo de Pedras Preciosas no Brasil..
2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
22. Viviane Maia. Abundância, Extração e Consumo de Pedras Preciosas no Brasil.. 2009. Curso
(Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
23. Neide Alves Franco. Achatina fulica, Bowdich (1822) caramujo Africano: um problema de saúde
pública.. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
24. Francisco De Paula Dos Santos. Acidentes ofídicos e ocorrência de serpentes peçonhentas nas
cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba- Litoral Norte do Estado de São Paulo.. 2009.
Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
25. Marcos Eduardo Franco. Ingestão de resíduos plásticos por tartarugas marinhas Cheloniidae e
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Dermochelyidae) na costa brasileira. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
26. Fernanda Laurindo. Ingestão de resíduos plásticos por tartarugas marinhas Cheloniidae e
Dermochelyidae) na costa brasileira. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
27. Marcela Coimbra Mendes de Oliveira. Pombo doméstico (Columba lívia) e as principais doenças
transmitidas ao homem.. 2009. Curso (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.

Iniciação científica
1. Laiza dos Santos Caetano da Cruz. Análise hematológica e de hemoprotozoários em petrel Gigante
(Macronectes giganteus) da Ilha Elefante , Antártica.. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) Centro Universitário UNIMODULO
2. Sheila pombo Motta. Analise hematológica e de hemoprotozoários em pinguins papua (Pygoscelis
papua) da Ilha Elefante, Antártica. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) - Centro Universitário
Módulo.
3. Cristina Soares Sá. Contaminação ambiental por larvas e ovos de Ancilostoma ssp. e Toxocara ssp.
em amostras fecais de cães nos canteiros da orla e na areia da praia do Perequê, área urbana do
Município de Ilhabela, São Paulo. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) - Centro Universitário
Módulo.
4. Leonardo Rotiglio Hespagnola. de macrofauna de Praias Arenosas da Praia Grande ou Praia do
Centro com a Praia das Palmeiras em Caraguatatuba.. 2012. Iniciação científica (Ciências Biológicas) Centro Universitário UNIMÓDULO
5. Valéria Paula Alves Landim Riemma. Detritos Antropogênicos em Chelonia mydas (LINNAEUS, 1758)
encontradas no Município do Guarujá e Santos no Litoral Estado de São Paulo.. 2012. Iniciação
científica (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
6. Eduardo Patah Junior. Levantamento de fauna associada a Sragassum sp. do ilhote da Cucaina em
Caraguatatuba. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) - Centro Universitário Módulo.
7. José Donizete Oliveira Santos. Ocorrência de parasitismo pelo trematódeo Bucephalus sp. em
mexilhões adultos da espécie Perna perna no parque aquícola no município de CaraguatatubaLitoral Norte do Estado de São Paulo.. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) - Centro
Universitário Módulo.
8. Camila Cristina Nogueira Santos. Parasitas em Xenarthras do Gênero Bradypus Linnaeus, 1758.
Revisão de literatura. 2012. Iniciação científica (Ciências biológicas) - Centro Universitário UNIMODULO
9. Laiza Caetano da Cruz. Análise bioquímica de pinguins de magalhães (Spheniscus magellanicus)
Mantidos em cativeiro no Aquário de Ubatuba. 2011. Iniciação científica (Ciências Biológicas) - Centro
Universitário UNIMÓDULO
10. José Donizete Oliveira Santos. Dados preliminares do parasitismo por Bucephalus sp. (Digenea:
Trematoda) em mexilhões adultos da espécie Perna perna no parque aquícola no município de
Caraguatatuba – Litoral Norte do estado de São Paulo. 2011. Iniciação científica (Ciências Biológicas) Centro Universitário UNIMÓDULO
11. Eduardo Path Júnior. Análise de conteúdo estomacal de pinguns de magalhães (Spheniscus
magellanicus ) encontrados no Litoral Norte do Estado de São Paulo.. 2010. Iniciação científica
(Ciências Biológicas) - Centro Universitário UNIMÓDULO
12. Angélica Vieira. Análise hematológica de pinguins de magalhães (Spheniscus magellanicus)
mantidos em cativeiro no Aquário de Ubatuba-SP.. 2010. Iniciação científica (Ciências Biológicas) Centro Universitário UNIMÓDULO
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Orientação de outra natureza
1. Yala Beatriz Pavão Dias. Identificação da helmintofauna cardiovascular de Chelonia mydas
(Linnaeus, 1758) no litoral norte e médio do Rio Grande do Sul, Brasil. 2011. Orientação de outra
natureza (Ciências Biológicas) - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Orientações e supervisões em andamento
Teses de doutorado : co-orientador
1. Hassan Jerdy Leandro. Anatomopatologia das endoparasitoses de tartarugas marinhas encalhadas
no Norte do Litoral Paulista e Catarinense. 2015. Tese (Ciência Animal) - Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro
2. Maria Aparecida da Silva. CARACTERIZAÇÃO ANATOMO-HISTOQUÍMICA DAS ALTERAÇÕES
VISCERAIS DE TARTARUGA DE PENTE (Eretmochelys imbricata) (LINNAEUS 1758) ENCALHADAS
NOS LITORAIS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E DO RIO DE JANEIRO, BRASIL.. 2015. Tese
(Ciência Animal) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Eventos
Eventos
Participação em eventos
1. 46th Conference of the International Association for Aquatic Animal Medicine, 2015. (Congresso)
.
2. I WORKSHOP BRASILEIRO DE FIBROPAPILOMATOSE EM TARTARUGAS MARINHAS,, 2014.
(Outra)
Mesa redonda.
3. Seminário internacional de proteção à fauna em caso de sazamento de óleo, 2013. (Oficina)
Grupo: Proteção de répteis em caso de vazamento de óleo.
4. Seminário internacional de proteção à fauna em caso de sazamento de óleo, 2013. (Seminário)
.
5. Capacitação técnica de médicos veterinários para necropsia de mamíferos aquáticos, 2010.
(Oficina)
.
6. Apresentação (Outras Formas) no(a)1º Encontro latinoamericano de Rehabilitacion de Fauna Marina,
2008. (Encontro)
Atendimento veterinario em Tratarugas marinhas realizadaspelo projeto TAMAR-ICMBio no Brasil..
7. XI Congresso e XVII Encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 2008.
(Congresso)
.
8. I Encontro de Zoológicos, Aquários e Centros de Triagem do Litoral e Serra do Mar, 2007.
(Encontro)
.
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9. III Jornads de Conservación e Investigación de tortugas Marinas en el Atlántico Sur Occidental.,
2007. (Encontro)
.
10. XVI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de animais selvagens, 2007. (Congresso)
.
11. III Congresso da Sociedade Paulista de Parasitologia, 2006. (Congresso)
.
12. X Congresso e XV Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens,
2006. (Congresso)
.
13. II Jornada de conservação e pesquisa de tartarugas marinhas no Atlântico Sul Ocidental, 2005.
(Encontro)
.
14. IX Congresso e XIV Encontro da Associação brasileira de veterinários de animais selvagens
-ABRAVAS, 2005. (Congresso)
.
15. VIII Congresso e XIII Encontro da associação brasileira de eterinários de animais selvagens,
2004. (Congresso)
.
16. VII Congresso e XII encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 2003.
(Congresso)
.
17. VI Congresso e XI Encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 2002.
(Congresso)
.
18. Primeiro Simpósio de comportamento e bem estar animal, 2001. (Simpósio)
.
19. 11º encontro de biólogos do CRBio-1, 2000. (Encontro)
.
20. XXVI Congresso brasileiro de medicina veterinária, 1999. (Congresso)
.
21. I Encontro de pesquisa e iniciação científica da UNIDERP, 1998. (Encontro)
.
22. II congresso e VII encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 1998.
(Congresso)
.
23. Seminário internacional sobre acciones para evitar la introducción de la fiebre aftosa y otras
enfermidades exóticas, 1998. (Seminário)
.
24. I Congresso e VI encontro da associação brasileira de veterinários de animais selvagens, 1997.
(Congresso)
.
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Bancas
Bancas
Participação em banca de trabalhos de conclusão
Mestrado
1. BRUNO, S. F.; FERREIRA, A. M. R.; MATIAS, C. A. R.; WERNECK, M.R.
Participação em banca de Felipe Dàzeredo Torres. Anatomo-patologia do sistema respiratório de
tartarugas-verdes (Chelonia mydas) com indíio de afogamento, 2017
(Medicina Veterinária ( Clínica e Reprodução Animal)) Universidade Federal Fluminense
2. CARVALHO, E. C. Q.; SILVEIRA, L. S.; RODRIGUES, A. B. F.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Hassan Jerdy Leandro. Patologias digestivas por resíduos antrópicos em
tartarugas marinhas, 2015
(Ciência Animal) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
3. CARVALHO, E. C. Q.; SILVEIRA, L. S.; RODRIGUES, A. B. F.; SHIMODA, E.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Raquel Bittencourt Ribeiro. Prevalência da espirorchidiase em tartarugas
marinhas nos litorais dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, Brasil., 2014
(Ciência Animal) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
4. CARVALHO, E. C. Q.; SILVEIRA, L. S.; RODRIGUES, A. B. F.; SHIMODA, E.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Raquel Bittencourt Ribeiro. Prevalência da espirorchidiase em tartarugas
marinhas nos litorais dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, Brasil., 2014
(Ciência Animal) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
5. SILVA, R. J.; WERNECK, Max Rondon; FERREIRA, V. L.
Participação em banca de Aline Aguiar. Helmintofauna associada à anfíbios da Ilha Anchieta, Litoral
Norte do Estado de São Paulo, Brasil, 2013
(Ciencias Biologicas (Zoologia)) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
6. WILHELM FILHO, D.; WERNECK, Max Rondon; BUDNI, P.; HORTA FILHO, P. A.; SIMOES-LOPES, P.
C.
Participação em banca de Eduardo Tadashi Estevam Yoshida. Avaliação da influência da ingestão de
lixo plástico nos indicadores de estresse oxidativo no sangue de tartarugas verdes (Chelonia
mydas), 2012
(Ecologia) Universidade Federal de Santa Catarina

Doutorado
1. HAJDU, G. L.; BRITO JUNIOR, J. L.; BUGONI, L.; SANTOS, F. R.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Estéfane Cardinot Reis. Panorama sobre a pesquisa e conservação de
tartarugas marinhas no Brasil: Contribuições do Monitoramento de encalhes e de análises genéticas,
2014
(Programa de Pós Graduação em Biologia) Universidade do Estado do Rio de Janeiro
2. SILVA, R. J.; AVILA, R. W.; WERNECK, Max Rondon; YAMADA, F. H.; BRANDAO, H.
Participação em banca de Drausio Honorio Morais. Aspectos ecológicos da helmintofauna de anfíbios
Leptodactylidae (Anura) no Estado do Mato Grosso, Brasil, 2013
(Ciencias Biologicas (Zoologia)) Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Graduação
1. MARTINS, M. B.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Camila Thiesen Rigon. Análise da ingestão de resíduos sólidos e impacto
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no trato gastrointestinal em juvenis de Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) no litoral norte e médio
leste do Rio Grande do Sul, Brasil., 2013
(Ciências Biológicas) Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2. ANJOS, L. D.; OLIVEIRA, C. A.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de joselma Santos Silva e Marília dos Reis Siqueira. A educação continuada como
método de prevenção para úlcera por pressão, 2012
(Enfermagem) Centro Universitário Módulo.
3. ANJOS, L. D.; AMARAL, L.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de janaína Xavier Cavalcante. A observação na enfermagem, 2012
(Enfermagem) Centro Universitário Módulo.
4. ALMEIDA, M. C. S.; ANJOS, L. D.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Jéssica Toledo da Silva carvalho. Conhecimento das mulheres de uma
unidade básica de saúde de um município o Litoral Norte de São Paulo sobre o exame Papanicolau,
2012
(Enfermagem) Centro Universitário Módulo.
5. WERNECK, Max Rondon; VASCONCELOS, S. M. F.; Costa, M.R.
Participação em banca de Cristina Soares Sá. Contaminação ambiental por larvas e ovos de
Ancylostoma e Toxocara em amostras fecais de cães nos canteiros da orla e areia de praia do
Perequê, área urbana do município de Ilhabela, São Paulo., 2012
(Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
6. WERNECK, Max Rondon; VASCONCELOS, S. M. F.; Costa, M.R.
Participação em banca de Valéria Paula Alves Landim Riemma. Detritos Antropogênicos em Chelonia
mydas (Linnaeus, 1758) encontradas no Município de Praia Grande e São Vicente no Litoral Estado
de São Paulo, 2012
(Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
7. PAIVA, S. M. M.; WERNECK, Max Rondon; AMARAL, L.
Participação em banca de Vera Lúcia Altero Cajuella. O tratamento de pacientes com câncer e as
terapias complementares, 2012
(Enfermagem) Centro Universitário Módulo.
8. WERNECK, Max Rondon; VASCONCELOS, S. M. F.; Costa, M.R.
Participação em banca de Camila Cristina Nogueira Santos. parasitas em Xenarthras do gênero
Bradypus Linnaeus, 1758. Revisão de literatura, 2012
(Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
9. NORBERTO, P.; OLIVEIRA, C. A.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Ana Deidri Kruzynski e Isabela Souza e Silva. Paternidade na ´depressão
pós-parto, 2012
(Enfermagem) Centro Universitário Módulo.
10. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Marcela Alves da Silva Cruz. A necessidade de trabalhar o tema educação
ambiental para alunos do curso de licenciatura em biologia e pedagogia, como ferramenta para
implantação da educação ambiental no Brasil., 2011
Centro Universitário Módulo.
11. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Laiza dos Santos Caetano da Cruz. Análise bioquímica de pinguins de
magalhães (Spheniscus magellanicus) mantidos em cativeiro, 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
12. VERRASTRO, L.; WERNECK, Max Rondon
Participação em banca de Renata Azevedo Xavier. Análise da fauna parasitológica gastrintestinal de
Chelonia mydas (Liinaeus, 1758) no Litoral Norte e Médio do Rio Grande do Sul, Brasil, 2011
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(Ciências Biológicas) Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
13. Costa, M.R.; WERNECK, Max Rondon; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Juliana Ramos de Oliveira. Análise e caracterização da pesca artesanal na
praia da Maranduba, Ubatuba-SP., 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
14. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Angélica Soares Vieira.. Análise hematológica dos pinguins de magalhães
(Spheniscus magellanicus) mantridos em cativeiro no aquário de Ubatuba-SP., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
15. Costa, M.R.; WERNECK, Max Rondon; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Erika Santiago. Arborização no ambiente escolar, como meio de incentivar a
educação ambiental em escolas públicas., 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
16. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
Participação em banca de Rodrigo Pinto Nogueira.. Descarte de medicamentos em ambiente doméstico
no bairro Maresias Município de São Sebastião-SP., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
17. VASCONCELOS, S. M. F.; WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
Participação em banca de Maria Cleudes de Jesus Bispo. Importância biológica da análise quím9ica da
água da praia do centro e praia do indaiá na região de Caraguatatuba-SP., 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
18. VASCONCELOS, S. M. F.; WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
Participação em banca de Naiara Galvão. Indicações terapêuticas do fitoterápico Ginkgo biloba., 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
19. VASCONCELOS, S. M. F.; WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
Participação em banca de Genira Maria de Souza Dantas. Irradiação de alimentos, 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
20. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Josciele Caroline Santos. Levantamento preliminar de animais silvestres
atropelados no trecho norte da rodovia BR 101 em Ubatuba-SP., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
21. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Valéria Paula Alves Landim Riemma. ONGs do Município de caraguatatuba e
poder público: Uma parceria que traz benefícios a todo o litoral norte paulista., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
22. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Camila Cristina Nogueira Santos. Parasitos em Xenarthras do gênero
Bradypus Linnaeus, 1758., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
23. WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.; VASCONCELOS, S. M. F.
Participação em banca de Francisco da Costa Silva. Principais características do tubarão-azul Prionace
glauca (Linnaeus, 1758) no Sul e Sudeste do Brasil., 2011
(Ciências biológicas (Licenciatura)) Centro Universitário Módulo.
24. VASCONCELOS, S. M. F.; WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
Participação em banca de Luana Olivetti Marchetto. Usos medicinais da Psychotria ipecacuanha, 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
25. VASCONCELOS, S. M. F.; WERNECK, Max Rondon; Costa, M.R.
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Participação em banca de Izabela de Souza. Vantagens e riscos do uso de piretróides para o meio
ambiente e à saúde humana., 2011
(Licenciatura em Ciências biológicas) Centro Universitário Módulo.
26. WERNECK, Max Rondon; SILVA, M. M.; BOCCIA, J. P.
Participação em banca de Paula Baldassin Jorge. Perfil hematológico e Bioquímico das tartarugas
marinhas mantidas em cativeiro na base do projeto TAMAR-IBAMA em Ubatuba, 2003
(medicina veterinária) Universidade Paulista

Participação em banca de comissões julgadoras
Outra
1. Qualifcação de Doutorado de Hassan Jerdy, 2018
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
2. Anatom-patologia da gastroesofagite ulcerativa parasitária (Rameshwarotrema uterocrrescens) em
tartarugas-verdes (Chelonia mydas): taxonomia, microscopia eletrônica de varredura e
sequenciamento genético do agente, 2017
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
3. Etiopatogenia de lesões esofágicas de tartarugas verdes (Chelonia mydas) no litoral do Estado do
Espírito Santo e bacia de Santos: Avaliação histoquímica, lecitino-química e imuno-histoquíica, 2017
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

______________________________________________________________________________________

Totais de produção
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódico.................................................
Artigos aceitos para publicação...........................................................
Capítulos de livros publicados............................................................
Trabalhos publicados em anais de eventos..................................................
Apresentações de trabalhos (Conferência ou palestra)......................................

50
1
2
65
27

Produção técnica
Trabalhos técnicos (consultoria)..........................................................
Curso de curta duração ministrado (extensão)..............................................
Curso de curta duração ministrado (outro).................................................

1
6
3

Orientações
Orientação concluída (monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização).
Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação)........................
Orientação concluída (iniciação científica)...............................................
Orientação concluída (orientação de outra natureza).......................................
Orientação em andamento (tese de doutorado - co-orientador)...............................

1
27
12
1
2

Eventos
Participações em eventos
Participações em eventos
Participações em eventos
Participações em eventos
Participações em eventos
Participações em eventos
Participação em banca de
Participação em banca de
Participação em banca de
Participação em banca de

12
2
1
2
6
1
6
2
26
3

(congresso)......................................................
(seminário)......................................................
(simpósio).......................................................
(oficina)........................................................
(encontro).......................................................
(outra)..........................................................
trabalhos de conclusão (mestrado)................................
trabalhos de conclusão (doutorado)...............................
trabalhos de conclusão (graduação)...............................
comissões julgadoras (outra).....................................
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Paula Baldassin
Curriculum Vitae

Maio/2018

Paula Baldassin
Curriculum Vitae
______________________________________________________________________________________

Nome civil
Nome

Paula Baldassin

Dados pessoais
Filiação
Paulo Jorge Filho e Magali Baldassin Jorge
Nascimento 22/04/1975 - São Paulo/SP - Brasil
Carteira de Identidade
192354589 SSP - SP - 03/07/1996
CPF
256.158.958-70
Endereço residencial

Rua Ponciano Eugênio Duarte , 203
Centro - Ubatuba
11680000, SP - Brasil
Telefone: 12 38334647

Endereço profissional
Primeira de Araruama, 526
praia seca - Araruama
28970000, RJ - Brasil
Telefone: 22 26613255
Endereço eletrônico
E-mail para contato : paula@bwvet.com.br
E-mail alternativo pauletsbj@gmail.com
______________________________________________________________________________________

Formação acadêmica/titulação
2010 - 2014

Doutorado em Oceanografia Quimica e geológica.
Instituto Oceanográfico - USP, IO, Brasil
Com, período sanduíche em University of Florida (Orientador: Prof. Dra. Nancy Denslow)
Título: Pinguim-de-Magalhães Spheniscus magellanicus como indicadores da ocorrência
de poluentes orgânicos persistentes, Ano de obtenção: 2014
Orientador: Profa. Dra. Rosalinda Montone
Bolsista do (a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

1999 - 2003

Graduação em médica veterinária.
Universidade Paulista, UNIP, Sao Paulo, Brasil
Título: Determinação de Compostos Organoclorados em Ovos de Tartarugas Marinhas
(Caretta Caretta) em Guriri, ES
Orientador: Rosalinda carmela Montone
Bolsista do (a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

______________________________________________________________________________________

Pós-doutorado
2015

Pós-Doutorado.
Instituto Oceanográfico - USP, IO, Brasil
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

______________________________________________________________________________________
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Atuação profissional
1.

BW Consultoria veterinária - BW
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2014 - Atual

2.

Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Sócia - Diretora, Regime:
Parcial

Centro de Tecnologia em Aqüicultura e Meio Ambiente - CTA
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2016 - Atual

3.

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Coordenadora de Medicina
Veterinária, Regime: Parcial

iGUi Ecologia - IGUI
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2016 - Atual

4.

Vínculo: Contratual , Enquadramento funcional: Diretora Sócio Ambiental,
Regime: Parcial

Instituto Oceanográfico - USP - IO
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2015 - Atual
2009 - 2014

5.

Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pós doutoranda, Regime:
Parcial
Vínculo: Doutoranda , Enquadramento funcional: Médica Veterinária,
Regime: Parcial

Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha - IA
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2007 - 2015

6.

Vínculo: Voluntária , Enquadramento funcional: Médica Veterinária, Regime:
Parcial

Aquário de Ubatuba - A Q
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2004 - 2010

7.

Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Médica veterinária , Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva

Reserva Biológica Atol das Rocas, RN - AR
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2004 - 2004

Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Médica Veterinária,
Regime: Parcial
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8.

Fundação Parque Zoológico de São Paulo - FPZSP
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2004 - 2004

9.

Vínculo: Voluntária , Enquadramento funcional: Médica Veterinária, Regime:
Parcial

SEA WORLD ADVENTURE PARKS - SW
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2003 - 2003

10.

Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Médica veterinária, Regime:
Parcial

FUNDAÇÃO PARQUE JARDIM ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - SP ZOO
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2003 - 2003

11.

Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Médica veterinária, Regime:
Parcial

RESERVA BIOLÓGICA DO ATOL DAS ROCAS, PROJETO TAMAR - ATOL
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2003 - 2003

12.

Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Médica veterinária, Regime:
Parcial

Projeto Tamar - PT
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2002 - 2002

13.

Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Médica veterinária, Regime:
Parcial

Projeto Tamar - Guriri - PT
____________________________________________________________________________
Vínculo institucional
2000 - 2001

Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Médica veterinária, Regime:
Parcial

______________________________________________________________________________________

Projetos
Projetos de pesquisa
2015 - Atual
Poluentes orgânicos persistentes em aves marinhas da Ilha da Trindade e do Arquipélago de São Pedro e
São Paulo: influência de fatores ecológicos nos padrões de contaminação e na dispersão de poluentes em
regiões oceânicas
Descrição: Ambientes insulares possuem alta importância biológica por apresentarem características
peculiares, altas taxas de endemismo e, apesar de representarem apenas 5% da área total terrestre, abrigam
aproximadamente 20% da biodiversidade global. Dentre as principais ameaças que atuam sobre esses frágeis
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ecossistemas, destacam-se as de origem antrópica, como a ocupação humana, introdução de espécies
invasoras e poluição por compostos químicos. As aves marinhas são um grupo frequentemente utilizado para
o estudo de contaminação oceânica devido às suas posições superiores na cadeia trófica marinha e alta
sensibilidade a mudanças ambientais, respondendo rapidamente às alterações no ecossistema. As ilhas
oceânicas brasileiras abrigam uma avifauna diversa e abundante, sendo que cinco espécies (Pterodroma
arminjoniana, Onychoprion fuscatus, Anous stolidus, Gygis alba e Sula dactylatra) se reproduzem na Ilha da
Trindade, e três (Anous stolidus, Anous minutus, Sula leucogaster) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo.
O objetivo da proposta é avaliar os poluentes orgânicos persistentes (POPs) em aves marinhas da Ilha de
Trindade e do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e analisar a influência da distribuição espacial e da
estrutura trófica das aves na assimilação e distribuição de contaminantes em regiões insulares do Oceano
Atlântico. Esta proposta dará continuidade ao projeto aprovado no edital CNPq 39/2012 incorporando novos
indicadores ecológicos (isótopos estáveis em compostos específicos e radiotransmissores VHF) para o
monitoramento das populações de aves marinhas, bem como para elucidar os padrões de contaminação e
as rotas de dispersão de poluentes orgânicos persistentes (POPs) em regiões insulares do Oceano Atlântico.
CNPq - Processo: 442858/2015-9
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (6); Mestrado acadêmico (2); Doutorado (3);
Integrantes: Paula Baldassin; Rosalinda Montone (Responsável); Fernanda Imperatrice Colabuono; satie
taniguchi; Virginia Petry; Daniela Alves maia da Silva; Uwe Horst Schulz
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq
2014 - Atual
Tartarugas marinhas (Chelonia mydas) na reserva biológica do Atol das Rocas.
Descrição: Contribuir para a Conservação da Biodiversidade das tartarugas marinhas, Chelonia
mydas, na reserva biológica do Atol das Rocas analisando material biológico para avaliação hematológica,
histopatológica, parasitária e toxicológica. Este projeto também irá avaliar a eficácia da marcação com
microchips.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Mestrado acadêmico (1); Doutorado (2);
Integrantes: Paula Baldassin (Responsável); ; Max Rondon Werneck; Daniela Mariani; Victor Roncaglione
Sousa; Pedro Lacerda
Financiador(es): Gorski Integradora-GORSKI, Igui Piscinas-IGUI
2012 - 2015

Avaliação de poluentes orgânicos em pinguins-de-magalhães Spheniscus magellanicus
encontrados no Atlântico sul ocidental .
Descrição: Os pinguins são vulneráveis à poluição marinha, pois permanecem maior tempo em
contato com a água e, por não voarem, possuem menor capacidade de fugir da presença de contaminantes.
As rotas migratórias dos pinguins-de-Magalhães Spheniscus magellanicus muitas vezes coincidem com
regiões com tráficos marítimos intensos, o que pode acarretar na sua contaminação com óleo ou sua morte.
Essas aves marinhas podem também ser afetadas por outros poluentes orgânicos como os bifenilos
policlorados (PCBs), os pesticidas organoclorados e os difenis etérs polibromados (PBDEs) que apresentam
alta persistência e forte propensão à bioacumulação e biomagnificação e estão distribuídos até nos lugares
mais remotos. Este estudo tem como objetivo principal avaliar os metabólitos biliares de hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos (HPAs), além disso, serão analisados os HPAs, pesticidas organoclorados, PCBs,
PBDEs no fígado de pinguins-de-Magalhães encontrados nas praias dos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no Uruguai, Argentina e Chile entre os anos agosto de 2010 e
2013. Serão avaliadas amostras já coletadas de aproximadamente 47 biles e 40 fígados de pinguim-deMagalhães encontrados no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, que foram encaminhados para
reabilitação em Ubatuba e vieram a óbito entre 2010 e 2012, além das amostras que serão coletadas no
projeto.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Doutorado (3);
Integrantes: Paula Baldassin; Rosalinda Montone; Satie TANIGUSHI; Fernanda Imperatrice Colabuono;
Márcia Caruso Bícego (Responsável); ALBERGARIA-BARBOSA, A.C.R; Ilana Elazari Klein Coaracy
Wainer
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP
2010 - 2015

Contribuição para a Conservação da Biodiversidade no Litoral Norte de São Paulo e Sul
Fluminense através da reabilitação de aves marinhas.
Descrição: Contribuir para a Conservação da Biodiversidade no Litoral Norte de São Paulo e Litoral
Sul do Rio de Janeiro através dos resgates de animais aquáticos encontrados nas praias, vivos ou não.
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Resgatar e/ou monitorar indivíduos ou carcaças de animais marinhos encontrados no litoral norte do estado
de São Paulo e litoral sul do estado do Rio de Janeiro; Promover a aquisição, a produção e a divulgação de
conhecimento científico voltado para a conservação da fauna aquática; Promover ações integradas de
Educação Ambiental e Interação Comunitária que contribuam para a conservação da fauna aquática.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (2); Doutorado (2);
Integrantes: Paula Baldassin (Responsável); ; Hugo Gallo; Max Rondon Werneck; BARBOSA, C.B.
2009 - 2011

Contaminação por resíduos sólidos e poluentes orgânicos na Reserva Biológica Marinha
do Atol das Rocas
Descrição: A Reserva Biológica do Atol das Rocas (03°45’- 03°56’ S; 33° 37’- 33°56’W) abriga a maior
população de aves marinhas do Brasil. As aves marinhas são vulneráveis a uma grande diversidade de
poluentes, sendo que são mais afetados por: petróleo e derivados, poluentes orgânicos persistentes, e os
resíduos sólidos de origem antrópica. A poluição por resíduos sólidos, principalmente plásticos, assim como
a poluição por contaminantes orgânicos, tem causado o declínio de populações de diversas espécies de aves
marinhas. A região onde se localiza a Reserva Biológica do Atol das Rocas não está livre da presença desses
poluentes, que são encontrados em diversas regiões remotas do planeta, como ilhas oceânicas. As aves
marinhas são bastante sensíveis a mudanças no ambiente e este é um dos principais motivos pelo qual são
comumente utilizadas para monitorar a poluição dos oceanos. A proposta visa avaliar a ocorrência e as
concentrações de contaminantes orgânicos na avifauna da Reserva Biológica do Atol das Rocas, assim como
identificar e quantificar os resíduos sólidos de origem antrópica e sua influência sobre a biota local
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1); Doutorado (5);
Integrantes: Paula Baldassin;
Rosalinda Montone (Responsável);
Satie TANIGUSHI;
Fernanda
Imperatrice Colabuono; Mauro Juliano Cascaes; Patrick Simões Dias; Vinicius Faria Patire; Ana Cecília
Rizzatti de Albergaria Barbosa; Márcia Caruso Bícego
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq
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Surto de Benedenia Sp. em Peixes Marinhos no Aquário de Ubatuba In: IX CONGRESSO E XIV ENCONTRO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS, 2005, São José do Rio
Preto.
ABRAVAS. , 2005.
24. FUTEMA, F.; WERNECK, M. R.; FONTENELE, J.; LOPEZ, R.; KLUYBER, D.; BALDASSIN, P.
Anestesia Epidural em Tartarugas Marinhas (Chelonia Mydas) Submetidas à Excisão de Papilomas In: VIII
CONGRESSO E XIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS
SELVAGENS, 2004, Jaboticabal.
ABRAVAS. , 2004.
25. WERNECK, M. R.; GIFFONI, B.; CONSULIN, C.; BALDASSIN, P.; VALE, G.
Bioquímica sangüínea de tartarugas marinhas de espécie Caretta caretta capturadas por espinhel pelágico
no atlântico sul ocidental – ASO (Dados preliminares) In: 2da Reunión ASO, 2004, Buenos Aires.
ASO. , 2004.
26. WERNECK, M. R.; BALDASSIN, P.; SILVA, M. M.; MARANHO, A.; MARACINI, P.
Hematologia e Bioquímica sanguínea de Dermochelys coriacea, relato de caso In: VIII CONGRESSO E XIII
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS, 2004,
Jaboticabal.
ABRAVAS. , 2004.
27. WERNECK, M. R.; BALDASSIN, P.; SILVA, M. M.; MARANHO, A.; MARACINI, P.
Relato de Encalhe e Reabilitação de Tartaruga Gigante Dermochelys coriacea (VANDELLI, 1761) no Litoral
Sul de São Paulo In: VIII CONGRESSO E XIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS, 2004, Jaboticabal.
ABRAVAS. , 2004.
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28. BALDASSIN, P.; WERNECK, M. R.; SILVA, M. M.
Hematologia e Bioquímica das Tartarugas Marinhas da Base do Projeto Tamar – Base Ubatuba In: VII
CONGRESSO E XII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS
SELVAGENS, 2003, Águas de São Pedro.
Conservação. , 2003.
29. FUTEMA, F.; LOPEZ, R.; KLUYBER, D.; WERNECK, M. R.; BALDASSIN, P.; BOVINO, E.
Relato de Caso: Anestesia Epidural em Chelonia Mydas In: VII CONGRESSO E XII ENCONTRO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS, 2003, Águas de São Pedro.
Conservação. , 2003.
30. BALDASSIN, P.; MONTONE, R.; TANIGUSHI, S.; RIETH, D.; BAPTISTOTTE, C.
Determinação de Compostos Organoclorados em Ovos de Tartarugas Marinhas (Caretta Caretta) em Guriri,
ES In: VI CONGRESSO E XI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS
SELVAGENS, 2002, Guarapari.
Medicina Veterinária e a Conservação de Organismos Aquáticos. , 2002.

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo expandido)
1. GALLO, H.; BARBOSA, C.; BALDASSIN, P.; WERNECK, M. R.; ALVARENGA, F.; CAMBA, D.; GALLO, B.
M. G.; NAKANO, V. B. A.
Reabilitação de Animais Aquáticos pelo Instituto Argonauta e Aquário de Ubatuba de 200 a 2010 - Implantação
do centro de reabilitação e triagem de animais aquáticos. In: III Congresso Brasileiro de Biologia Marinha,
2011, Natal.
III Congresso Brasileiro de Biologia Marinha. , 2011.
2. REZENDE, G. C.; BALDASSIN, P.; SILVA, R.
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE DUAS ESPÉCIES DE HELMINTOS PARASITAS DE PINGUINS-DEMAGALHÃES, SPHENISCUS MAGELLANICUS (AVES: SPHENISCIDAE), PROCEDENTES DE UBATUBA,
SÃO PAULO, BRASIL In: IX Congresso de Ecologia do Brasil, 2009, São Lourenço.
IX Congresso de Ecologia do Brasil. , 2009.

Produção técnica
Demais produções técnicas
1. BALDASSIN, P.
Conservação e clínica de aves marinhas, 2012. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
2. VANSTREELS, R.; ADORNES, A. C.; CABANA, A. L.; NIEMEYER, C.; KOLESNIKOVAS, C.K.M.; DANTAS,
G. P. M.; ARAUJO, J.; CATAO-DIAS, J. L.; GROCH, K. R.; SILVA, L. A.; REISFELD, L.; BRANDAO, M. L.;
XAVIER, M. O.; GONZALEZ-VIERA, O.; SERAFINI, P. P.; BALDASSIN, P.; CANABARRO, P. L.; HURTADO,
R. F.; SILVA-FILHO, R. P.; CAMPOS, S. D. E.; RUOPPOLO, V.
Manual de campo para a colheita e armazenamento de informações e amostras biológicas
provenientes de pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus), 2011. (Desenvolvimento de
material didático ou instrucional)
3. BALDASSIN, P.
Vertebrados Marinhos: Conservação e medicina, 2010. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
4. BALDASSIN, P.
Medicina veterinária de peixes, 2009. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
5. BALDASSIN, P.
REABILITAÇÃO E RESGATE DE MAMÍFEROS MARINHOS, 2009. (Extensão, Curso de curta duração
ministrado)
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6. BALDASSIN, P.
CLÍNICA MÉDICA DE PEIXES, 2007. (Extensão, Curso de curta duração ministrado)
7. BALDASSIN, P.
REABILITAÇÃO E PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS EM MAMÍFEROS MARINHOS, 2007. (Extensão,
Curso de curta duração ministrado)
8. BALDASSIN, P.
REABILITAÇÃO DE MAMÍFEROS, AVES E RÉPTEIS AQUÁTICOS, 2005. (Extensão, Curso de curta
duração ministrado)

Orientações e Supervisões
Orientações e supervisões
Orientações e supervisões concluídas
Trabalhos de conclusão de curso de graduação
1. Carolina Oliveira de Carvalho. DETERMINAÇÃO DA CAUSA MORTIS DE PINGUINS DE MAGALHÃES
(Spheniscus magellanicus) NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2008.. 2009. Curso
(Medicina veterinária) - Universidade Metodista de São Paulo
2. Daniela Bueno Mariani. MANEJO DE PINGUINS DE MAGALHÃES (Spheniscus magellanicus) EM
CATIVEIRO. 2009. Curso (Medicina veterinária) - Universidade Metodista de São Paulo

Iniciação científica
1. Laiza dos Santos Caetano da Cruz. Análise Bioquímica de Pinguins-de-Maglhães mantidos em
cativeiro. 2011. Iniciação científica (Ciências Biológicas) - Centro Universitário Módulo
2. Angélica Soares. Análise hematológica dos Pinguins-de-magalhães mantidos em cativeiro no
Aquário de Ubatuba-SP. 2011. Iniciação científica (Ciências Biológicas) - Centro Universitário Módulo
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RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
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programa de pós-graduação em biologia animal da UFRRJ e profissional em ciências
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Em julho de 2013 iniciou como técnica de fauna na Ecology and Environment do Brasil e
permanece até o presente momento.

Experiência com coordenação, elaboração e execução de plano de manejo, PBA, RAS,
levantamento e monitoramento de fauna em pesquisas integradas utilizando o desenho
amostral do RAPELD, atuando na identificação de guildas ecológicas e sua utilização em
monitoramentos de fauna.

Informações adicionais:

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS AMBIENTAIS
Período: 2008 a 2017
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

PCH Posse
AES Tietê
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Monte Alegre
AES Tietê
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH São Sebastião
AES Tietê
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
Ferrovia Norte – Sul
Lupus Consultoria Ambiental – Oikos/Valec
Monitoramento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
LT Cuiabá (MT) – Rio Verde Norte (GO)
Lupus Consultoria Ambiental - Ecology and Environment do Brasil LTDA
levantamento de avifauna em campo em módulos RAPELD e elaboração do
diagnóstico de avifauna.
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Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Relatório
LT Colinas do Tocantins (TO) – São João do Piauí (PI) – Lote A
Lupus Consultoria - Ecology and Environment do Brasil LTDA
Realização em campo da 1ª Campanha de monitoramento da avifauna e
elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
LT Colinas do Tocantins (TO) – São João do Piauí (PI) – Lote A
Lupus Consultoria - Ecology and Environment do Brasil LTDA
Realização em campo da 2ª Campanha de monitoramento da avifauna e
elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III – PETROBRÁS. - Três
Lagoas (MS)
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
PCH Santo Antônio
Lupus Consultoria Ambiental – Energisa
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH São Sebastião do Alto
Lupus Consultoria Ambiental – Energisa
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Caju
Lupus Consultoria Ambiental – Agrar
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Lavrinhas
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Queluz
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Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:

Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Providência
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Pirapetinga
Sigma Pesquisas e Projetos
Realização em campo da 1ª campanha de monitoramento de avifauna e
elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
PCH Pirapetinga
Sigma Pesquisas e Projetos
2ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pirapetinga
Sigma Pesquisas e Projetos
3ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pirapetinga
Sigma Pesquisas e Projetos
4ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pirapetinga
Sigma Pesquisas e Projetos
5ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pedra do Garrafão
Sigma Pesquisas e Projetos
1ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Relatório
PCH Pedra do Garrafão
Sigma Pesquisas e Projetos
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Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

2ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pedra do Garrafão
Sigma Pesquisas e Projetos
3ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pedra do Garrafão
Sigma Pesquisas e Projetos
4ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
PCH Pedra do Garrafão
Sigma Pesquisas e Projetos
5ª campanha de monitoramento de avifauna (levantamento em campo)
Dados brutos
UTE-Barra do Rocha I
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna e elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório Ambiental Simplificado
Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III – PETROBRÁS. - Três
Lagoas (MS)
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna e elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório (EIA)
PCH Piabanha
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo
Dados Brutos
Centro de Tratamento de Resíduos Limpatech – Macaé (RJ)
Lupus Consultoria e Projetos Ambientais
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
PCH Bom Jesus
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo
Dados brutos
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Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

PCH Saltinho
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo
Dados brutos
Estudo integrado da bacia do Rio Branco
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
Mineroduto MMX – Bom Sucesso (MG) – Itaguaí (RJ)
Resiliência Consultoria Ambiental – Ecology and Environment do Brasil LTDA
Elaboração do diagnóstico da 1ª Campanha de Levantamento da Avifauna
Relatório
Mineroduto MMX – Bom Sucesso (MG) – Itaguaí (RJ)
Resiliência Consultoria Ambiental – Ecology and Environment do Brasil LTDA
Realização da 2° Campanha de Levantamento da Avifauna em campo e
elaboração do diagnóstico consolidado de avifauna
Relatório consolidado (EIA)
Duplicação da BR-040
UFRRJ - Concer
Elaboração de Plano Básico Ambiental
PBA
LT CC 600 kV Porto Velho – Araraquara 2
Ecology Brasil LTDA/Norte Brasil
Coordenação, realização da 1ª campanha de monitoramento de avifauna
em campo (RAPELD) e elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
LT CC 600kV Porto Velho – Araraquara 2
Ecology Brasil LTDA/Norte Brasil
Coordenação, realização da 2ª campanha de monitoramento de avifauna
em campo (RAPELD) e elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
LT CC 600kV Porto Velho – Araraquara 2
Ecology Brasil LTDA/Norte Brasil
Coordenação da 3ª campanha de monitoramento de avifauna (RAPELD) e
elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
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Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

LT CC 600kV Porto Velho – Araraquara 2
Ecology Brasil LTDA/Norte Brasil
Coordenação da 4ª campanha de monitoramento de avifauna (RAPELD) e
elaboração do diagnóstico de avifauna
Relatório
Plano de Manejo Parque Estadual da Pedra Branca
Arvorar
Elaboração do capítulo de fauna do Plano de Manejo
Plano de Manejo
Plano de Manejo Reserva Biológica de Guaratiba
Arvorar
Elaboração do capítulo de fauna do Plano de Manejo
Plano de Manejo
LT 500 Kv Miranda do Norte – Açailândia II (Maranhão)
Resiliência Consultoria Ambiental – Ecology and Environment do Brasil LTDA
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
Elaboração do diagnóstico da 1ª campanha de monitoramento de fauna
Relatório
BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
2ª campanha de monitoramento de fauna – levantamento em campo de
avifauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
3ª campanha de monitoramento de fauna – levantamento em campo de
avifauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
4ª campanha de monitoramento de fauna – levantamento em campo de
avifauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
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Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
5ª campanha de monitoramento de fauna – levantamento em campo de
avifauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
BR-116/PR
Sigma Pesquisas e Projetos - ENGETEC
6ª campanha de monitoramento de fauna – levantamento em campo de
avifauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
Terras Alpha Maricá
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo
Dados brutos
Alphaville Cabo Frio
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório
PCH Monte Verde
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna e consolidação dos diagnósticos de fauna
terrestre
Relatório
PCH Glicério
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo e consolidação dos diagnósticos de
fauna terrestre
Relatório
PCH Aventureiro
Sigma Pesquisas e Projetos
Levantamento de avifauna em campo e consolidação dos diagnósticos de
fauna terrestre
Relatório
PCH São Francisco
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico da
avifauna das áreas de soltura
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Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:

Relatório
PCH Ponte Branca
Habtec Engenharia Ambiental
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico da
avifauna das áreas de soltura
Relatório
Gasoduto Rota 3
Habtec Engenharia Ambiental - Petrobrás
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório de Avifauna
Complexo Eólico Punaú
Furnas
Coordenação de Fauna, levantamento de avifauna em campo e elaboração
do diagnóstico de fauna
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
Complexo Eólico Punaú
Furnas
Coordenação de Fauna e elaboração dos Programas de Afugentamento e
Resgate de Fauna e Monitoramento de Fauna
Plano Básico Ambiental
LT 230 kV Punaú – Ceará Mirim II
Furnas
Coordenação de Fauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
Complexo Eólico Aracati
Energia dos Ventos
Coordenação de Fauna, levantamento de avifauna em campo e consolidação
dos relatórios de fauna
Estudo de Impacto Ambiental
Complexo Eólico Aracati
Energia dos Ventos
Elaboração dos Programas de Afugentamento e Resgate de Fauna,
Monitoramento de Fauna e Conservação Paisagística
PBA
Complexo Eólico Fortim
Energia dos Ventos
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Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:

Coordenação de Fauna, levantamento de avifauna em campo e consolidação
dos relatórios de fauna
Estudo de Impacto Ambiental
Complexo Eólico Fortim
Energia dos Ventos
Elaboração dos Programas de Afugentamento e Resgate de Fauna,
Monitoramento de Fauna e Conservação Paisagística
PBA
Rede de Distribuição 38,5 kV - SE Jandaia e Linha de Transmissão
138 kV SE Jandaia – SE ICG Aracati III
Energia dos Ventos
Coordenação de Fauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório Ambiental Simplificado
Rede de Distribuição 38,5 kV - SE Pitombeira e Linha de
Transmissão 138 kV SE Pitombeira – SE ICG Aracati III
Energia dos Ventos
Coordenação de Fauna e elaboração do diagnóstico de fauna
Relatório Ambiental Simplificado (Fauna)
LT 500 kV Miracema-Sapeaçu
Abengoa
Revisão Técnica dos relatórios de fauna e Elaboração dos Programas de
Monitoramento de Fauna e Afugentamento e Resgate de Fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
LT 500 kV Estreito-Fernão Dias
Elecnor
Revisão Técnica dos relatórios de fauna, participação do levantamento de
avifauna em campo (2 campanhas).
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
LT 500 kV Itabirito-Vespasiano
Mariana Transmissora de Energia Elétrica SA
Revisão Técnica dos relatórios de fauna, participação do levantamento de
avifauna em campo (2 campanhas) e elaboração do diagnóstico de avifauna
EIA/RIMA (Fauna)
LT 500 kV Itabirito-Vespasiano
Mariana Transmissora de Energia Elétrica SA
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Atividade:

Produto:

Elaboração do Programa de Conservação da Fauna (subprogramas de
Monitoramento de Fauna e de Afugentamento e Resgate de Fauna)
Plano de Controle Ambiental (Fauna)

Projeto:

LT 500 kV Açu-João Câmara III — LT 500 kV João Câmara III-Ceará
Mirim II — LT 230 kV Ceará-Mirim II-João Câmara I

Cliente:

Esperanza

Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Revisão técnica dos relatórios de fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
LT 500 kV Quixadá-Açu III
Esperanza
Revisão técnica dos relatórios de fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
PCH Verde 8
Alupar
Coordenação Técnica dos estudos de fauna e elaboração dos Programas de
Afugentamento e Resgate de Fauna e Monitoramento de Fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
Complexo Eólico Aracati
Energia dos Ventos
Coordenação dos Programas de Monitoramento de Fauna e Afugentamento
e Resgate de Fauna, participação nas campanhas de monitoramento de
fauna (Avifauna) e elaboração dos relatórios de monitoramento de avifauna
Relatórios técnicos
Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural de Chicote
Parnaíba Gás Natural
Coordenação Técnica dos estudos de fauna e participação da campanha de
levantamento de dados primários.
EIA/RIMA (Fauna)
PCH Salto Cafesoca
Voltalia
Apoio técnico dos estudos de fauna no Relatório Ambiental Simplificado
RAS
LT 230KV JURUPARI-LARANJAL DO JARI C3
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Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

ISOLUX CORSAN
Apoio Técnico dos estudos de fauna e elaboração do Programa de
Monitoramento de Sinalizadores Anticolisão da Avifauna
RAS e RDPA
Pesquisa Sísmica na Bacia do Parnaíba, Maranhão – Blocos PN-T114, PN-T-137 e PN-T-165
Ouro Preto Óleo e Gás
Coordenação Técnica dos estudos de fauna e elaboração do capítulo de
fauna do RAS.
Relatório Ambiental Simplificado (Fauna)
Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural de Chicote
Parnaíba gás natural
Elaboração do diagnóstico da avifauna
EIA
Complexo Eólico Morro do Chapéu Sul (BA)
Enel Green Power
Coordenação técnica do diagnóstico complementar de fauna e responsável
técnico da avifauna
RAS
Complexo Eólico Morro do Chapéu Sul (BA)
Enel Green Power
Elaboração dos programas de Monitoramento de Fauna e Afugentamento e
Resgate de Fauna do PBA
PBA
Parque Eólico Boa Vista da Lagoinha (BA)
Enel Green Power
Elaboração dos programas de Monitoramento de Fauna e Afugentamento e
Resgate de Fauna do PBA
PBA
LT 500 kV Gilbués II – Ourolândia II
Cymi
Apoio técnico dos estudos de fauna
EIA
Central Geradora Eólica Vila Acre I (RN)
Enel Green Power
Apoio técnico estudo de fauna, elaboração dos programas de fauna do
RDPA e coordenação técnica dos programas de Monitoramento de Fauna e
de Afugentamento e Resgate de Fauna
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Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:

RDPA
Complexo Eólico Itarema
Eólicas Itarema
Participação e elaboração do relatório de avifauna das quatro campanhas de
monitoramento da fauna (Avifauna)
Relatório Consolidado de Avifauna
Complexo Eólico Itarema
Eólicas Itarema
Participação na 10ª, 11ª e 12ª campanhas de monitoramento de aves
migratórias
Relatório Consolidado
LT 230 kV Serra da Babilônia – Morro do Chapéu
Eólicas Serra da Babilônia
Elaboração do diagnóstico de Fauna e do Plano de Salvamento de Fauna
RAS e PBA
Perfuração de Poços nos Blocos PN-T-137, PN-T-151 e PN-T-165, na
Bacia do Parnaíba, Piauí
Ouro Preto Óleo e Gás
Capítulo de Diagnóstico de Fauna e Capítulo de Unidades de Conservação e
Áreas Prioritárias para a Conservação
EIA (fauna e UC)
Atividade de Pesquisa Sísmica na Bacia Potiguar
Spectrum
Elaboração do Plano de Manejo de Aves nas Embarcações de Atividades de
Pesquisa Sísmica
PMAVE
Atividade de Pesquisa Sísmica na Bacia Potiguar
PGS
Elaboração do Plano de Manejo de Aves nas Embarcações de Atividades de
Pesquisa Sísmica
PMAVE
Atividade de Pesquisa Sísmica nas Bacias Sedimentares de Campos
e Santos
Spectrum
Elaboração do Plano de Manejo de Aves nas Embarcações de Atividades de
Pesquisa Sísmica
PMAVE
Atividade de Pesquisa Sísmica na Bacia Sedimentar da Foz do
Amazonas
Spectrum
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Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:

Elaboração do Plano de Manejo de Aves nas Embarcações de Atividades de
Pesquisa Sísmica
PMAVE
Complexo Eólico Pedra Cheirosa
CPFL Renováveis
Elaboração e Coordenação técnica dos Programas de Monitoramento de
Fauna e Afugentamento e Resgate de Fauna e realização das campanhas de
monitoramento de avifauna e aves migratórias.
Planos de Trabalho dos Programas de Monitoramento de Fauna e de
Afugentamento e Resgate de Fauna
LT 500 kV Estreito-Fernão Dias
Cantareira Transmissora de Energia
Elaboração dos Planos de Trabalho de Afugentamento e Resgate de Fauna e
Monitoramento de Fauna e coordenação técnica das equipes de
monitoramento e resgate de fauna
Planos de Trabalho dos Programas de Monitoramento de Fauna e de
Afugentamento e Resgate de Fauna
LT 500 kV Bacabeira-Pecém (MA, PI, CE)
ARGO
Apoio técnico dos estudos de fauna e elaboração do capítulo de Unidades de
Conservação e Áreas Prioritárias e do Programa de Compensação Ambiental
EIA
LT 230 kV Pedra Cheirosa - Icaraizinho
CPFL Renováveis
Elaboração e Coordenação técnica dos Programas de Monitoramento de
Fauna e Afugentamento e Resgate de Fauna e realização das campanhas de
monitoramento de avifauna e aves migratórias.
Programas de Monitoramento de Fauna e Afugentamento e Resgate de
Fauna; Relatório consolidado do monitoramento de avifauna e aves
migratórias.

Projeto:

Complexo Eólico Serra da Babilônia (BA)

Cliente:

Rio Energy

Atividade:
Produto:

Apoio técnico do monitoramento de aves e quirópteros.
Diagnóstico do Complexo Eólico Serra da Babilônia; PBA.

Projeto:

Gasoduto Gavião Preto (MA)

Cliente:

ENEVA

Atividade:
Produto:

Coordenação técnica de fauna.
EIA/RIMA (masto, herpeto e avifauna).

Projeto:

LT 500 kV Ibicoara – Poções II e Subestações Associadas (BA)

Cliente:

IB SPE

Atividade:

Coordenação técnica de fauna.
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Produto:

Estudo de Médio Impacto Ambiental – EMI da fauna.

Projeto:

LT 500 kV Igaporã – Presidente Juscelino (MG,BA)

Cliente:

Equatorial

Atividade:
Produto:

Apoio técnico no estudo de avifauna.
EIA/RIMA (masto, herpeto e avifauna).
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Plano de Manejo de Aves em Embarcações
de Atividade de Pesquisa Sísmica - PMAVE
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
02/03/2018
02/03/2018
02/06/2018

Registro n.º
324782
Dados básicos:
CPF:
071.618.617-99
Nome:
RAQUEL VIEIRA MARQUES
Endereço:
logradouro: RUA MANOEL DUARTE
N.º:
60
Bairro:
SÃO FRANCISCO
CEP:
24360-520

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA 01
NITEROI
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
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suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
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CURRICULUM VITAE

NOME: Raquel Vieira Marques
CRBio/CREA/OAB

42454/6

Cadastro no IBAMA:

324782

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ESTUDOS AMBIENTAIS: 18 Anos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição:

UERJ

Título Profissional:

Licenciada em Ciências Biológicas

Data de Conclusão:

01/2000

ESPECIALIZAÇÕES
Mestrado em:

Ecologia UERJ - 2003

Idiomas: Inglês fluente

RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Como bióloga, nos primeiros anos da carreira profissional (2000 a 2004) atuou como
professora

de

biologia

em

instituições

da

rede

pública

e

privada

de

ensino

e,

simultaneamente como apoio técnico-científico em projetos ambientais de pesquisa junto a
UERJ e a ONG Instituto Biomas. Neste mesmo período realizou atividades como consultora
autônoma

na

área

de

meio

ambiente

para

a

Ecology

Brasil

e

em

projetos

de

ensino/fotografia para a Prefeitura de Quissamã-RJ. Em 2005 foi bióloga responsável pelo
diagnóstico da avifauna da região de Carajás pela empresa LAGES FLORESTAL (10
diagnósticos no período) para a Companhia Vale do Rio Doce. No final de 2005 passou a
integrar o quadro do Instituto Ambiental Vale do rio Doce (IAVRD) como Analista de Meio
Ambiente Pleno até o ano de 2008. Nesta instituição exerceu funções de gestão do
licenciamento ambiental de empreendimentos Vale; fiscalização e avaliação de serviços
ambientais de terceiros; apoio a contratação de serviços ambientais e responsabilidade
técnica de projetos. Após desligamento do IAVRD, atuou durante cerca de cinco meses em
atividades ambientais ligadas a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), como
coordenadora de Avifauna na execução do Plano de Manejo de Fauna da Floresta Nacional de
www.ecologybrasil.com.br
Rua da Assembleia, 100, 6º andar, Centro, RJ 20011-904
Tel.: (55-21) 2108.8700 Fax: (55-21) 2108.8709

Brasil

Carajás, ministrou palestras, mini-cursos e auxiliou na organização de eventos ambientais
junto a UFRA. Em abril de 2008 fundou com mais dois sócios a empresa Foco Ambiental
Consultoria, da qual foi sócia-diretora até outubro de 2014. Na Foco Ambiental, atuou na
gestão técnica, financeira e administrativa de projetos ambientais, incluindo elaboração de
propostas, captação de clientes, gestão de equipes, execução de atividades técnicas e
demais atividades da rotina de uma empresa de consultoria na área de meio ambiente. Em
novembro e dezembro de 2014 prestou serviços técnicos especializados como consultora
para a empresa Amplo Engenharia e Gestão de Projetos (Revisão de Diagnóstico de Fauna) e
para a Empresa Florestas Engenharia (Execução de levantamento de avifauna). Em janeiro
de 2015 passou a integrar o quadro da empresa Ecology Brasil, como coordenadora do
núcleo de fauna. Nesta função vem desenvolvendo atividades de elaboração de propostas,
documentos técnicos (tais como diagnósticos de fauna e avaliação de impactos) e
coordenação de pessoal.

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS AMBIENTAIS
Período: 2017 a 2000
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

LT 500 kV Igaporã – Presidente Juscelino (MG,BA)
Equatorial
Coordenação do núcleo de fauna.
EIA/RIMA (masto, herpeto e avifauna).
LT 500 kV Ibicoara – Poções II e Subestações Associadas (BA)
IB SPE
Coordenação do núcleo de fauna.
Estudo de Médio Impacto Ambiental – EMI da fauna.
Gasoduto Gavião Preto (MA)
ENEVA
Coordenação do núcleo de fauna.
EIA/RIMA (masto, herpeto e avifauna).
Parque Eólico Serra da Babilônia (BA)
Rio Energy
Gerência do Projeto e Coordenação do núcleo de fauna.
PBA; coordenação dos estudos de implantação e gestão ambiental.
LT 230 kV Serra da Babilônia – Morro do Chapéu II (BA)
Rio Energy
Gerência do projeto e coordenação do Núcleo de Fauna
Diagnóstico da LT 230 kV Serra da Babilônia – Morro do Chapéu (RAS); PBA;
coordenação dos estudos de implantação da socioeconomia.
LT 500 kV Bacabeira – Pecém (MA, PI, CE)
ARGO
Coordenação do núcleo de fauna.
Diagnóstico da LT 500 kV Bacabeira-Pecém; PBA.
PMAVE – Plano de Manejo de Aves
Espectro Geo do Brasil Serviços
Apoio técnico PMAVE
Programa ambiental PMAVE
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Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Central Geradora Eólica Vila Acre I (RN)
Eneel Green Power
Elaboração de resposta ao parecer da licença prévia relacionada à mastofauna
Resposta parecer
Capítulo de Meio Ambiente do Projeto Básico da PCH Cassilândia no rio
Aporé (MS/GO)
Minas PCH
Componente de Meio Ambiente, icitiofauna e fauna terrestre.
Componente de Meio Ambiente, icitiofauna e fauna terrestre.
UHE Tibagi Montante (PR)
Minas PCH
Apoio técnico na simulação para o comportamento dos parâmetros físicos e
químicos da qualidade da água ao longo do tempo, em função de cenário
alternativo com desmatamento;
Relatórios Técnicos; mapeamento de Uso e Cobertura do Solo.
Ouro Preto Óleo e Gás (MA)
Parnaíba gás natural
EIA - Elaboração do diagnóstico da mastofauna
Diagnóstico
LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 (AP)
Isolux
RAS -Coordenação técnica e Elaboração do diagnóstico de fauna
Diagnóstico de fauna
LT 230 kV de Boa Vista da Lagoinha (BA)
Eneel Green Power
Elaboração do RAS mastofauna, atendimento a condicionantes, elaboração PBA
Diagnóstico mastofauna, programas ambientais
Complexo Eólico Morro do Chapéu Sul (BA)
Eneel Green Power
Apoio técnico diagnóstico fauna e responsável técnico da mastofauna
Diagnóstico da mastofauna
LT 500 kV Gilbués II – Ourolândia II
Cymii
Coordenação técnica dos estudos de fauna e execução da mastofauna
Diagnóstico de Fauna
Complexo Eólico Itarema
Rio Energy
Coordenação de Fauna
Relatórios de Monitoramento de Fauna
PCH Salto Cafesoca
Voltalia
Coordenação de Fauna
RAS
Complexo Eólico Itarema
Rio Energy
Coordenação de Fauna
Relatórios de Resgate de Fauna
Atividade de Produção e Escoamento de Gás Natural de Chicote
Parnaíba Gás Natural
Apoio Técnico dos estudos de fauna e responsável técnica da campanha de
3

Raquel Marques

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:

levantamento de dados primários da herpetofauna.
EIA/RIMA (Fauna)
Complexo Eólico Aracati
Energia dos Ventos
Coordenação geral de fauna
Relatórios técnicos
PCH Verde 8
Alupar
Coordenação geral de fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
LT 500 kV Quixadá-Açu III
Esperanza
Coordenação geral de fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
LT 500 kV Estreito-Fernão Dias
Elecnor
Coordenação geral da fauna
EIA/RIMA e PBA (Fauna)
Recuperação de Áreas Degradadas; Monitoramento da Flora;
Monitoramento do Ecossistema Aquático e Monitoramento de Fauna no
Empreendimento Imobiliário “Viver Bem Parauapebas”
WTorre S.A.

Atividade:

Gerência do Projeto e Coordenação técnica

Produtos:

Diagnóstico Ambiental

Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Implantação da Coleta Seletiva e elaboração do Diagnóstico de
Geração de Resíduos do Bairro Apoena no Empreendimento Imobiliário
“Viver Bem Parauapebas”
WTorre S.A.
Gerência do Projeto e Coordenação Técnica
Diagnóstico Ambiental
Monitoramentos de Fauna, Flora e Limnológico nas Áreas de Influência
da Mina do Sossego, DIOC/Vale, no município de Canaã dos
Carajás/PA.
Vale S.A.
Responsável Técnica do monitoramento de Flora – Fenologia
Relatório técnico
Atendimento das Condicionantes da Licença de Instalação (LI) do
Loteamento Alvorá, Parauapebas, Pará.
CIPASA
Gerencia do Projeto e Coordenação Técnica
Relatório de atendimento de condicionantes
Programa de Educação Ambiental para o Público Interno e Externo da
Vale em Carajás, no Município de Parauapebas, PA.
Vale S.A.
Gerencia da Implantação do programa
Relatórios técnicos
Monitoramento de fauna do Aeroporto de Carajás
Vale S.A. e Infraero
Coordenação temática - Avifauna
Relatório de Monitoramento
4

Raquel Marques

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Relatório de Controle Ambiental (RCA) do Hotel Viver Bem
Parauapebas, para a empresa.
WTorre S.A.
Gerência do Projeto e Coordenação técnica
Relatório RCA
Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental da nova
estrada de acesso e LT do projeto Cristalino
Vale S.A.
Gerência do Projeto e Coordenação técnica
Relatório RCA e PCA
Programa
de
Conservação
e
Monitoramento
de
Arara-azul
(Anodohynchus yacinthinus) na Flona Tapirapé Aquiri, Projeto Salobo –
Vale
Habtec Engenharia Ambiental (para vale S.A.)
Gestão do contrato, coordenação técnica do estudo e palestrante.
Relatórios técnicos
Monitoramento e Salvamento de Fauna do Projeto de Ampliação da
Estrada de Ferro Carajás – EFC
Amplo (para Vale S.A.)
Gestão de contrato e coordenação técnica (pela Foco Ambiental)
Relatórios de uma campanha de monitoramento de fauna
Monitoramento de Fauna para o projeto de Aços Laminados do Pará
Aços Laminados do Pará – ALPA
Revisão do relatório de avifauna
Relatório revisado
Salvamento de Fauna e Flora do Projeto Serra Leste
Vale S.A.
Gestão do contrato e Coordenação Geral
Relatórios técnicos
Salvamento de Fauna de Difícil Locomoção para a Mina de Cobre do
Projeto Sossego
Vale S.A.
Gestão do contrato e Coordenação Geral
Relatórios técnicos
Plano de Educação Ambiental e do Plano de Uso e Conservação de
Áreas Verdes
WTorre S.A.
Elaboração dos documentos
Planos
Estudo e Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental do Projeto
Imobiliário “Viver bem Parauapebas”
WTorre S.A.
Coordenação Geral
EIA/RIMA
Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento Imobiliário “Viver bem
Parauapebas”
WTorre S.A.
Coordenação Geral
Projetos Executivos
Programa de Monitoramento da Fauna Associada à Lagoa da ETA na
Mina de N5
5
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Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

FUNPEA/UFRA
Diagnóstico da Avifauna (execução das campanhas e redação do relatório
técnico)
Diagnóstico da Avifauna
Estudos de Complementação do EIA/RIMA do Projeto de Mineração
Serra Leste da Vale S.A
Vale S.A.
Coordenação temática Avifauna
Diagnóstico de avifauna
Projeto Gasoduto do Pará
Ecology and Environment do Brasil
Coordenação temática de Avifauna (pela Foco Ambiental Consultoria)
Relatório de avifauna
Plano de Levantamento e Monitoramento da Fauna e Limnológico na
Flona Tapirapé-Aquirí
Habtec Engenharia Consultiva
Gestão da coordenação de campo
Relatório de atividades
Levantamento Simplificado da Avifauna para a Linha de Transmissão
do Projeto Serra Sul” da Vale S.A.
Amplo Treinamento e Consultoria.
Revisão do documento
Documento revisado
Plano de Gestão de Fauna referente ao projeto das obras de melhorias
para a estrada Raymundo Mascarenhas da Vale S.A.
Sertoplan Serviços Topográficos e Planejamento.
Revisão Final
Produto Revisado
Programa de Salvamento de Fauna e Acompanhamento da Supressão
de Vegetação para a Implantação do Aeroporto do Farol de São Tomé,
no Município de Campos dos Goytacazes, RJ
Dédalos Consultoria Ambiental e Empresarial
Revisão Final
Produto revisado
Estudos do Meio Biótico do Empreendimento Imobiliário Vale dos
Carajás
Veredas Empreendimentos Imobiliários
Coordenação do diagnóstico de fauna
Diagnóstico do meio Biótico
Levantamento de Fauna para o Empreendimento Imobiliário Vale dos
Carajás
Veredas Empreendimentos Imobiliários
Realização de 2 campanhas de levantamento e elaboração do diagnóstico de
avifauna
Relatório
Plano de Manejo de Fauna da Floresta Nacional de Carajás
Universidade Federal Rural da Amazônia
Coordenação do Diagnóstico de avifauna
Gestão da equipe técnica e revisão do relatório.
Dinâmica da Comunidade de Aves de Áreas Degradadas em
Reabilitação na Flona de Carajás, PA
6
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Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:

Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:

Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:

Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Companhia vale do Rio Doce
Redação técnica e revisão do documento.
Programa de mesmo nome do projeto.
Diagnóstico da Avifauna da Região de Carajás, PA
Lages Florestal Engenharia
Levantamento de avifauna em campo e elaboração do diagnóstico de avifauna
em 10 regiões amostrais na Flona de Carajás
Relatórios do Diagnóstico de avifauna.
Projeto para Avaliação do Tamanho Mínimo Viável de Áreas de
Vegetação de Canga na Floresta Nacional de Carajás pelo Instituto
Ambiental Vale do Rio Doce” 2005
Companhia vale do Rio Doce
Redação técnica e revisão do documento.
Proposta para Avaliação do Tamanho Mínimo Viável de Áreas de Vegetação de
Canga na Floresta Nacional de Carajás pelo Instituto Ambiental Vale do Rio
Doce
Efeito de estrada sobre a fauna atropelada na Floresta Nacional de
Carajás: Aproveitamento Cienífico dos Dados
Companhia Vale do Rio Doce
Redação do documento.
Efeito de estrada sobre a fauna atropelada na Floresta Nacional de Carajás:
Aproveitamento Cienífico dos Dados”
Dinâmica da Comunidade de Aves de Áreas Degradadas em
Reabilitação na Flona de Carajás, PA
Lupus Consultoria Ambiental – Energisa
Redação do documento
Idem projeto
Programa de Salvamento Dirigido a Espécies de Difícil Locomoção
durante as atividades de Supressão de Vegetação para fins de Pesquisa
e Lavra Mineral nos empreendimentos da CVRD em Florestas Nacionais
Companhia vale do Rio Doce
Elaboração do Programa
Programa de Salvamento acima referido.
Projeto de Resgate, Translocação e Monitoramento de Grupos que
Compões a Fauna Aquática do Lago da ETA na mina de N5 – Flona de
Carajás – PA.
Companhia vale do Rio Doce
Elaboração do Programa
Programa de Resgate, Translocação e Monitoramento de Grupos que Compões
a Fauna Aquática do Lago da ETA na mina de N5 – Flona de Carajás – PA.
PIMEF – Plano Integrado de Monitoramento e Estudos da Fauna
Companhia Vale do Rio Doce e Ibama (atualmente ICMBio)
Elaboração de plano para levantamento, monitoramento e salvamento de fauna
nos empreendimentos da Companhia Vale do Rio Doce em Unidades de
Conservação do sudeste do Pará.
Plano de Manejo de Fauna para os Empreendimentos da CVRD na Floresta
Nacional de Tapirapé-Aquiri e na Floresta nacional de Carajás
Phenology of Melastomataceae and their utilization by birds, in an area
of Atlantic Forest, Ilha Grande, RJ
Universidades de Lipzig (Alemanha) e UERJ (Brasil)
Co-orientação de aluna da referida universidade alemã
Monografia de bacharelado (participação)
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Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:
Projeto:
Cliente:
Atividade:
Produto:

Conservation Biology of Cape Sable Seaside Sparrow (Amodrammus
maritimmus) in Everglades National Park - Florida
University of Tennessee – Knoxville (USA)
Auxiliar técnico-científico
Relatório
Corredores Biológicos do Estado do Rio de janeiro
ONG Instituto Biomas
Auxiliar Téncico-científico
Relatório
Projeto Ecologia de Restingas da costa leste do Brasil.
Universidade do Estado do Rio de janeiro
Auxiliar técnico-científico
Relatório
Ecologia de População e Comunidades de aves na Ilha Grande
Universidade do Estado do Rio de janeiro
Auxiliar técnico-científico
Relatório

PUBLICAÇÕES


ARTIGO: INCUBATION AND REARING EFFORT PARTITIONING OF WING-BANDED
HORNERO Furnarius figulus (PASSERIFORMES: FURNARIIDAE) IN OVEN-NESTS AT
LAGOA RODRIGO DE FREITAS, RJ, BRAZIL Adriano Rodrigues Lagos, Raquel Vieira
Marques, Aline Braga Moreno, Katyucha Von Kossel A. Silva And Maria Alice S. Alves.
Revista Brasileira de Biologia Vol 65 (2): 281 – 286 pp. 2005.



ARTIGO: CHAUÁ – SEMPRE EM BOA COMPANHIA RAQUEL VIEIRA MARQUES E MARIA
ALICE DOS S. ALVES, 2003 CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS, GALERIA BICHOS
AMEAÇADOS 16 (135): 13 – 16.



ARTIGO: SCINAX ALTERA (NCN) PREDACTION. MARRA, R. V., F. H. HATANO, L.
BOQUINPANI-FREITAS, R. V. MARQUES, M. VAN SLUYS AND C. F. D. ROCHA. 2003.
HERPETHOLOGICAL REVIEW, 34 (1): 55 – 56.



ARTIGO: RELATIVE EFFICIENCE OF ANURAN SEMPLING METHODS IN A RESTINGA
HABITA, JURUBATIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL. Brasilian Journal fo Biology. Vol 64
(4): 1 – 6. 2004. C. F. Rocha, M Van Sluys, F. H. Hatano, L. B. Freitas, R. V. Marra, R.
V. Marques.



CAPÍTULO DE LIVRO: ESTUDOS DA AVIFAUNA NO PARQUE NACIONAL DE
JURUBATIBA EM: ECOLOGIA, HISTORIA NATURAL E CONSERVAÇÃO DO PARQUE
NACIONAL DA RESTINGA DE JURUBATIBA Alves, M. A. S., A. Storni, E. M. Almeida, V.
S. M. Gomes, C. H. P. Oliveira, R. V. Marques and M. B. Vecchi, 2003.



LIVRO: UM PARQUE CHAMADO JURUBATIBA. Alline Storni, Raquel V. Marques e Renato
Mangolin. Prefeitura Municipal de Quissamã, Secretaria de Educação e Cultura, 2004.



CARTILHA: FAUNA E FLORA DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DE PARAUAPEBAS.
CARTILHA EDUCATIVA. Raquel V. Marques, Cesar de Sá Carvalho Neto e Débora V.
Marques. Projeto Viver Bem Parauapebas, 2014.



RESUMO DE PUBLICAÇÕES EM CONGRESSO: Publicações em Congressos (15
resumos) nos seguintes temas: Ecologia de Aves (sazonalidade, cuidado parental,
partilha de recursos, frugivoria, táticas de forrageamento, polinização, predação,
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etologia), Ecologia vegetal (fenologia, distribuição espacial, método de ensino e
dispersão de sementes).

OUTROS


Prestação de serviço autônomo de Fotografia nos Projetos “Cotidiano Escolar I e II” e
“Documentação do Patrimônio Histórico do Município de Quissamã”. Ambos para a
Prefeitura de Quissamã, RJ. Secretaria de Educação e Cultura. 2004.



Prestação de serviço autônomo de Ilustração Científica em cinco projetos de: etologia
de avifauna (Phalacrocorax brasilianus), Ectoparasitismo (passeriformes: Muscicapidae),
Frugivoria (aves em Psychotria brasiliensis) e Fenologia, Frugivoria e Dispersão de
sementes (Melastomataceae) para alunos do curso de pós-graduação em Ecologia da
UERJ, RJ.



Professora de Biologia em quatro instituições de ensino médio (Colégio Pinheiro
Guimarães, Colégio Estadual Visconde de Quissamã, Colégio Triângulo e Pré-vestibular
da Posse). Entre 2000 e 2005.



Curso ministrado: Mini-curso “Observação de Aves no Campo” pela Foco Ambiental
Consultoria – 2008 e 2009.



Curso ministrado: Curso de campo: “Técnicas de Manejo de Animais Silvestre” pela
Universidade Federal Rural da Amazônia, Parauapebas, PA – Junho de 2008.



Curso ministrado: Curso de campo: “Técnicas de Manejo de Animais Silvestre” pela
Universidade Federal Rural da Amazônia, Parauapebas, PA – Abril de 2008.



Curso ministrado: Mini-curso “Técnicas de manejo de Animais Peçonhentos” pelo
Instituto Ambiental Vale do Rio Doce para a equipe de Segurança Patrimonial e Florestal
– Novembro de 2006.



Curso ministrado: Especialização em Meio Ambiente (Módulo – Ecologia) para o Instituto
Aqualung, Rio de Janeiro, RJ - 2004.



Palestra ministrada: “A Fauna na Recuperação de Áreas Degradadas” para a Bioagri
Ambiental 2009.



Palestra ministrada: “Manejo de Animais Silvestres de Vida Livre” para o curso de
graduação em Zootecnia da Universidade Federal Rural da Amazônia – janeiro de 2008.



Palestra ministrada: “Manejo de Fauna na Floresta Nacional de Carajás: conceitos e
técnicas utilizadas”. 07 de junho de 2006. Auditório da Vale na Mina de Ferro de
Carajás.



Palestra ministrada: Conscientização e Sensibilização sobre a Integração do Homem em
Unidade de Conservação de Uso Sustentável. FLONA de Carajás. Público Alvo:
Estudantes e Professores do Colégio Pitágoras – Junho de 2005.



Palestra ministrada: “Ecologia de Aves Urbanas” Clube de Observadores de Aves, Rio de
Janeiro, RJ. Março de 2002



Palestra ministrada: Importância do Anilhamento da Avifauna do Parque Estadual da
Ilha Grande. 2001. Público Alvo; Estudantes da Rede Pública de Ensino local.
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Membro do Comitê Científico de Organização e Coordenação Técnica de Grupos na 1ª.
Conferencia de Meio Ambiente do Município de Parauapebas realizada no CEUP em
Parauapebas, PA - Fevereiro de 2008.



Elaboração do Documento Central, Participação da Discussão Técnica e Membro do
Grupo Temático de Entomofauna da Oficina sobre Manejo de Fauna em Flonas com
Atividade de Mineração realizada no escritório central do IBAMA em Brasília – Fevereiro
de 2006.



Participação da Comissão de Organização do VII Congresso Brasileiro de Ornitologia na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Maio de 1998.
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Plano de Manejo de Aves em Embarcações
de Atividade de Pesquisa Sísmica - PMAVE

Anexo II.8.4-5- Pranchas de Identificação de Aves

ATOBÁ-PARDO
SulaATOBÁ-PARDO
leucogaster
Sula leucogaster

Ƅ Adulto
Ƅ Adulto
Adulto

Imaturo
Imaturo
Imaturo

Fonte: Aves do Brasil - Mata atlântica do sudeste
/ Robert
Ridgely...[
et al.]
; [ tradução
Fonte:S.Aves
do Brasil
- Mata
atlântica Martha
do sudeste
Argel].
São
Paulo
:
Editora
Horizonte,
2015. Martha
/ Robert S. Ridgely...[ et al.] ; [ tradução
Wildlife
Conservation
Argel].
- São PauloSociety.
: Editora Horizonte, 2015.
Wildlife Conservation Society.

SAZONALIDADE

PROTEÇÃO

ESPÉCIE
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J

F

M

A
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A
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N
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I

X
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X

TRINTA-RÉIS-BOREAL
Sternula hirundo

adulto fora
da reprodução
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X
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X
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X
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Nome Científico
Pluvialis dominica

Vanellus chilensis

SAZONALIDADE

PROTEÇÃO

ESPÉCIE
Nome Comum
batuiruçu

quero-quero

CAT
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F

NT

I

LC

I

J

F

M

A

X

X

X

X

X
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J
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A
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X

X

X

X
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jv
im
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SAZONALIDADE

PROTEÇÃO

ESPÉCIE
Nome Científico

Nome Comum

CAT

ESF

J

F

M
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magnificens

tesourão

LC
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X

X

X

A
X

M
X

J
X
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A
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O
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D

X

X

X

X

X

X

urubu-de-cabeça-preta

águia-pescadora

Nome Científico
Coragyps
atratus
Pandion haliaetus

SAZONALIDADE

PROTEÇÃO

ESPÉCIE
Nome Comum

CAT

urubu-decabeça-preta

LC

águia-pescadora

LC

ESF

J

F
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A

M

J

J

A
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I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

maçarico-solitário
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maçarico-de-perna-amarela
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ESPÉCIE

ESF

J
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A
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I

X

X

X

maçarico-grandede-perna-amarela

LC

I

X

X
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LC
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X

X
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SAZONALIDADE

PROTEÇÃO

ESPÉCIE
Nome Científico

Nome Comum

CAT

ESF

J

F

M
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vira-pedras

LC

I

X

X

X
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fuscicollis

maçarico-desobre-branco

LC

I

X

X

X
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CAT

ESF

J

F

M
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semipalmatus
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LC

I

X

X

X
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X

X

X
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Anexo II.8.4-6 - Autorização para Manejo de Fauna (ABIO)

Modelo de Formulário de Solicitação de ABIO referente ao PMAVE
ATIVIDADE: ( ) Levantamento

(X) Monitoramento

TIPO: (X) Recursos Faunísticos

( ) Recursos Pesqueiros

(X) Resgate de Salvamento

Licenciamento Ambiental da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth nas Bacias de Santos e Campos.
Empreendedor: WESTERNGECO SERVIÇOS DE SÍSMICA LTDA.
CNPJ: 04.612.284/0001-28
CTF: 238223
Endereço: Av. Presidente Wilson nº 231, 20º andar - Sala 1301
20030-905 – Centro - Rio de Janeiro-RJ
Empreendimento:

Instituição/Consultoria Responsável pela Atividade:
CNPJ: 09.625.321/0001-56
Endereço: Av. Presidente Wilson nº 231, 13º andar
20030-905 – Centro - Rio de Janeiro-RJ

Ecology and Environment do Brasil
CTF: 4919448

Coordenador Geral da Atividade: Raquel Vieira Marques
CPF: 071.618.617-99
CTF: 324782
DESTINAÇÃO DO MATERIAL:
1. MANEJO DE FAUNA
Nome da instituição: BW Consultoria Veterinária. Est. RJ 102 km Cond. Lagoa Azul L. 12 q 3 – Praia Seca CEP 28970000 – Araruama – RJ, TEL: (22) 99290-4731 / max@bwvet.com.br

2. DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO DE INTERESSE CIENTÍFICO
Nome da instituição: Coleção do Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antiga
Rio/São Paulo, km 47 Seropédica CEP 23890-000 Rio de Janeiro. TEL: (21) 2682-1763 / ferreira@ufrrj.br

EQUIPE TÉCNICA

Nome

CPF

Max Rondon Werneck

Raquel Vieira Marques

878.397.411-34
071.618.617-99

Rafaela Dias Antonini

053.565.877-08

Projeto de Comunicação Social -PCS

Anexo II.8.6-1 - Partes Interessadas

Partes Interessadas
Sindicato dos Pescadores dos Estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Av. Franklin Roosevelt, 84 - Centro, Rio de Janeiro – RJ. CEP 20021120

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Av. Passos, 34 - Centro
do Petróleo no Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - RJ
SINDIPETRO
20051-040

Pres. Alexandre Anderson de Souza
Tel: (21) 2220-6792
(21) 3034-7300

Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

Av. Alfred Agache, s/nº - Praça XV - CEP: 20021-000 - Centro - Rio
de Janeiro - RJ

André Luiz de Andrade Felix

Conselho Estadual do Meio Ambiente CONEMA

Av. Venezuela nº110 (5º andar) Saúde - CEP: 20081-312 - Rio de
Janeiro/RJ

Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos

Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade - SEAS

Av. Venezuela, 110 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-312

Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SMAC

R. Afonso Cavalcanti, 455 / Sala 1271 CEP: 20211-110 - Cidade Nova - Rubens Teixeira
Rio de Janeiro / RJ
Tel: (21) 2503-2977/ 2293-3293

SEAP - Secretaria Especial de Aquicultura Av. Rodrigues Alves, 129/9º andar - CEP: 20081-250 - Praça Mauá e Pesca
Rio de Janeiro - RJ

Tel: (21) 2197-2554 / 2104-5480

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Tel: (21) 2232-5620 / (21) 2232-5622
Ana Lúcia Santoro
(21) 2332-5620

Jayme Tavares Ferreira Filho

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Colônia de Pescadores Z-10 - Ilha do
Governador

Tv. Luís Coutinho, 1 - Zumbi, Rio de Janeiro - RJ, 21930-570

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento de Duque
de Caxias

Alameda James Franco, 2-178 - Jardim Primavera
Duque de Caxias - RJ
CEP: 25215-265

(21) 2773-8493

Duque de Caxias

Colônia de Pescadores Z 11 - Ramos

Pres. Regina Alves de Oliveira
Av. Brasil, 8.666 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21.012-351

(21) 2270-5989

Ramos

Colônia De Pescadores Z9

Pres. Elaine Cristina Ferreira
Av. Roberto Silveira, 2351 – Praia de Mauá
Magé – RJ - CEP: 25.930-000

Rio de Janeiro

Magé

1

Partes Interessadas
Pres. Alexandre Guerra Spogeiro

SAPERJ - Sindicato dos Armadores de
Pesca do Rio de Janeiro

R. Pres. Craveiro Lópes, 200 - Barreto, Niterói - RJ, CEP: 24050-090

Federação de Pesca do Estado do Rio de
Janeiro

José Maria Pugas
Rua Visconde do Rio Branco, 10 – CEP: 24020 - 000 - Pontal da Areia Centro – Niterói - RJ
Tel: (21) 2629-7178

Tel: (21) 3492-1235

Niterói

Niterói

feperj@feperj.com.br
Sindicato da Indústria do Pescado do
Estado do Rio de Janeiro - SIPERJ

Rua Visconde de Uruguai, nº535 6º andar - Centro - CEP: 24030-077 - Sergio Carlos Ramalho
Niterói/RJ
Telefone: (21) 2717-6892/ 21-2215-1836

Niterói

Fundação Instituto de Pesca do Estado
do Rio de Janeiro - FIPERJ

Praça Fonseca Ramos, S/N, Centro - CEP: 24030-020 - Niterói.
Terminal Rodoviário Roberto Silveira, Sobreloja

Tel: 2705-0741

Niterói

Tel: (21) 2621-1964

Niterói

Companhia de Desenvolvimento da PescaIlha do Caju, s/n - CEP: 24040005 – Niterói – RJ
CODEPE

Secretário: Eurico Toledo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Sustentabilidade SMARHS

Rua Visconde de Sepetiba, 987/10º andar -Centro – Niterói - Cep:
24.020-206

Colônia de Pescadores Z – 7

Praia de Itaipú, s/nº - CEP: 24340-005 - Niterói - RJ

Tel: (21) 2609-2425

Niterói

Colônia dos Pescadores Z 8

Av. Visconde do Rio Branco, 10 - Centro, Niterói - RJ, 24020-000

(21) 2618-0032 / (21) 2621-8488

Niterói

Reserva Extrativista Marinha de Arraial
do Cabo

Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n, CEP: 28930-000 - Praia dos
Anjos - Arraial do Cabo/RJ

Tel: (22) 2622-1980

Arraial do Cabo

(21) 2613-2283 / (21) 2622-7631

Niterói

smarhs.niteroi.rj.gov.br

Edimar da Silva
Fundação Instituto de Pesca de Arraial
do Cabo (FIPAC)

Rua Santa Cruz, s/nº - CEP: 28930-000 Marina dos Pescadores - Arraial do Cabo/RJ

Presidente
Tel: (22) 2622-3059

Arraial do Cabo

contato@fipac.com.br
Associação da Reserva Extrativista
Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC)

Rua Nilo Peçanha nº 03 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo-RJ - Cep.
28930-000 - Brasil

(22) 2622-7878

Arraial do Cabo

aremac.rj@hotmail.com
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Partes Interessadas
Associação Comercial, Industrial e
Pesqueira de Arraial do Cabo (ACIPAC)

Rua Artur Bernardes, 15 - Praia Grande, Arraial do Cabo-RJ

Associação dos Barqueiros Tradicionais e
Extrativistas das Praias de Arraial do
Cabo (ABTEPAC)

Rua Vera Cruz, 70, Loja 6, Arraial do Cabo-RJ

Fundação do Meio Ambiente de Arraial
do Cabo

Rua Castro Alves, 170, Praia Grande - Arraial do Cabo/RJ

(22) 2622-1366
Heros Canellas Junior
(22) 9 9852-5261

Arraial do Cabo
Arraial do Cabo

Leonízia Valdeci de Melo
Tel: (22) 99982-3649

Arraial do Cabo

fundacaomeioambiente@arraial.rj.gov.br
Joaquim Rodrigues de Carvalho

Associação dos Pescadores de Arraial do
Cabo (APAC)

Orla Flávia Alessandra, Praia Grande, Arraial do Cabo-RJ

União das Entidades de Pesca e
Aquicultura de Arraial do Cabo

Rua José de Castro Neto, Lote 56, Ponta da Atalaia, CEP: 28930-000,
Arraial do Cabo-RJ

(22) 9 9926-0568

Arraial do Cabo

ivanafrrr@hotmail.com
Arraial do Cabo
Venâncio Texeira de Mello
(22) 2622-1297 Colônia

Colônia de Pescadores z-05 – Arraia do
Cabo

Rua Machado de Assis, n.º 3 - Arraial do Cabo - RJ, CEP: 28930-000 Arraial do Cabo - RJ

(22) 99845-4031 Mircilene
(22) 99869-6755 Dilcimar

Arraial do Cabo

(22) 8832-7892 Waldelira
(22) 2622-1230 (Figueira)
coloniaz5.arraial@hotmail.com

Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo
Rua Francisco Sanches, 117, Figueira, Arraial do Cabo-RJ
– Z-5 – Núcleo Figueira
Agência da Capitania dos Portos em Cabo
Rua Jorge Veiga nº. 230 - CEP: 28922-030 - Gamboa - Cabo Frio/ RJ
Frio

Coordenadoria de Meio Ambiente de
Cabo Frio

Coord. Mário Flávio
Avenida Vereador Manoel Antunes, 336 - Braga
Cabo Frio - RJ
CEP: 28908-060

(22) 9 8832-7892
Tels: (22) 2643-2774/ 2645-5056/ 8112-7436
(celular de plantão)
secom@agcfrio.mar.mil.br
Mário Flávio
Coordenador
Tel: (22) 2645-3131
cogemacabofrio@gmail.com

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Cabo Frio
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Partes Interessadas
Claúdio da Silva Bastos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Praça Tiradentes, s/nº - Centro - CEP: 28906-290 Cabo Frio/RJ
da Pesca e Aquicultura

Secretário
Tel: (22) 2645-1411

Cabo Frio

sedesc.pmcf@hotmail.com
Alexandre Marques Cordeiro
(22) 2643-5525 Colônia
Colônia de Pescadores z-04

Rua Major Belegard, s/nº CEP: 28906-330 - Cabo Frio - RJ

Superintendência de Pesca e Aquicultura Rua Major Belegards, s/n- São Bento
de Cabo Frio
Cabo Frio - RJ
Secretaria do Meio Ambiente e Pesca de
Armação dos Búzios

Tv. dos Pescadores - Lot. Triângulo de Búzios
Armação dos Búzios - RJ
26086-240

Colônia de Pescadores Z - 23

Rua das Pedras, 141, Centro - CEP: 28950-970 - Armação dos Búzios
- RJ

Colônia de Pesca Manguinhos

Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 85, Manguinhos, Armação dos
Búzios-RJ

(22) 99717-2907
coloniadepescadores.z4cabofrio@hotmail.com
Alexandre

Cabo Frio

Sup. Alexandre Marques

Cabo Frio

Tels: (22) 2623-0196/ 2623-4546

Armação de Búzios

meioambiente@buzios.rj.gov.br
Amarildo de Sá Silva
Tel: (22) 2623-2044

Armação de Búzios

coloniadospescadoresbuzios@hotmail.com
Armação de Búzios
Nivaldo Talon Hespanhol

Secretaria Municipal do Ambiente,
Sustentabilidade, Agricultura e Pesca de
Rio das Ostras (SEMAP)

Rua Petrópolis,s/nº (Pq. dos Pássaros) – Jd. Mariléia – CEP: 28896016 – Rio das Ostras - RJ

Colônia de Pescadores Z - 22

Av. Boca da Barra, 303 – Boca Barra – CEP: 28890-000 - Rio das
Ostras - RJ

Tel: (22) 2764-2025/ 2771-6421/ 2764-1221/
2760-6739

Rio das Ostras

nivaldo.talon@riodasostras.rj.gov.br
Abraão Ney de Souza
Tel: (22) 2760-0428/ 99255-0996/ 99974-4330

Rio das Ostras

coloniaz22@gmail.com
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Partes Interessadas

Parque Nacional Restinga de Jurubatiba

Rodovia Amaral Peixoto, Km 182, nº 5.000, Caixa Postal 119.288

Tel: (22) 2765-6024

CEP: 27.910-970 - Macaé - São José do Barreto - RJ

parnajurubatiba@icmbio.gov.br /
parnajurubatiba@gmai.com

Macaé

Capitão de Fragata Walter Cruz Junior
Delegacia da Capitania dos Portos em
Macaé

Delegado
Rua Denach de Lima, S/nº - Imbetiba - CEP: 27915-530 - Macaé/ RJ

Tel: (22) 2772-1889 / (22) 2772-1440
delmacae.ouvidoria@marinha.mil.br

Macaé

secom@delmacae.mar.mil.br
Secretaria de Meio Ambiente de Macaé

Rua da Igualdade, nº 537,

Gerson Lucas MartinsSecretário

CEP: 27913-140 - Imbetiba - Macaé/RJ

Tels: (22) 2796-1380/ 2796-1151/ 2796-1280

Macaé

gersonmartins@macae.rj.gov.br
Rizete Ribeiro da Silva
Secretaria de Pesca de Macaé

Rua Dr. Télio Barreto nº 28, CEP: 27910-060 - Centro – Macaé/RJ

Subsecretária
Tel: (22) 2762-8369

Macaé

rezete.ribeiro@bol.com.br
Marcelo Pereira Madalena
Presidente
(22) 2772-1700 Colônia
Colônia de Pescadores Z-03

Rua Dr. Julio Olivier, 148, Macaé - CEP: 27913-162

(22) 2772-5462 Mesa Marcelo
(22) 99951-1643 Marcelo

Macaé

(22) 99918-0129 Rizete
(22) 99853-1757 Genaldo
coloniadepesca@bol.com.br
Projeto TAMAR - Base Bacia de Campos

R. Francisco Soares Souza, 29 - Farol de São Tomé, Campos dos
Goytacazes - RJ, CEP: 28142-000

Secretaria de Pesca de Campos dos
Goytacazes

Rua dos Goytacazes, 508 – Centro – CEP: 28990-000 - Campos dos
Goytacazes - RJ

Tel: (22) 2747-5277
Carlos Henrique Costa de Souza
Tel: (22) 2726-5908
pesca.gabinete@gmail.com

Campos dos
Goytracazes
Campos dos
Goytracazes
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Partes Interessadas
Secretaria do Meio Ambiente de Campos
dos Goytacazes

Av. Osvaldo Cardoso de Melo, 1233 – Parque São Caetano – CEP:
28030-110
Campos dos Goytacazes - RJ

Colônia de Pescadores Z - 19

Av. Olavo Saldanha, 390 – Farol de São Thomé – CEP: 28143-000
Campos dos Goytacazes - RJ

Zacarias Albuquerque Oliveira
Tel: (22) 2738-1096
meioambiente@campos.rj.gov.br
Rodolfo Ribeiro da Silva
Tel: (22) 2747-4525/ 99214-4554/99214-6706

Campos dos
Goytracazes

Campos dos
Goytracazes

colpescaz19@yahoo.com.br
Agência da Capitania dos Portos em São
João da Barra

Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho, 253 - Centro - CEP: 28200-000 Tel: (22) 2741-4807
São João da Barra/RJ
secom@agsjbarra.mar.mil.br

São João da Barra

Kleyton Luiz Calado da Rosa
Secretaria de Meio Ambiente e Serviços
Públicos

Secretário
Calçadão Dirceu da Graça Raposo, nº 39, Altos - Centro - CEP: 28200Tel: (22) 2741-7878
970 - São João da Barra/RJ
Ramal 261

São João da Barra

meioambientesjb@gmail.com
Rua Jorge Moreira da Costa, nº 16, Atafona - CEP: 28200-971 - São
Secretaria de Pesca de São João da Barra
João da Barra/RJ

Joel Pinto Serra
Subsecretário

São João da Barra

Tel: (22) 2741-2798
Rimaldo Alves de Almeida
Presidente

Colônia de Pescadores Z-02

(22) 2741-2580 Colônia
Rua Nossa Senhora da Penha, 58, Bairro Atafona, São João da Barra (22) 99956-5135 Marinete
CEP: 28200-000
(22) 99862-1415 Ednildo

São João da Barra

(22) 99851-4271 Luiz Vanderlei
coldepescadoresz2@gmail.com
Dr. Cláudio Heringer
Secretaria de Meio Ambiente, Defesa
Civil e Ordem Pública

Praça dos Três Poderes, s/nº - Centro
CEP: 28230-000 - São Francisco de Itabapoana/RJ

Secretário

São Francisco do
Tels: (22) 2789-2085/ 9910-9298 (Juliana)/ 9813- Itabapoana
2091 (Secretário)
meioambiente.sfi@yahoo.com.br
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Partes Interessadas
Secretaria de Agricultura e Pesca de São
Francisco de Itabapoana

Av. Edemides Viana, 230 - CEP: 28230-00 - Centro - São Francisco de Edimar Henriques Secretário (22) 2789-1118
Itabapoana/RJ
secagricultura@bol.com

São Francisco do
Itabapoana

José Geraldo Soares
Presidente
(22) 2789-3786 Gargaú
(22) 99902-8964
(22) 99928-5457 Diviane
Colônia de Pescadores Z-01

R. Nelson Barros Menezes, nº 106, Gargaú - São Francisco de
Itabapoana - CEP: 28230-000

(22) 99984-7447 Nurievi
(22) 98819- 7086 Kissila

São Francisco do
Itabapoana

(22) 2727-2432 Núc.Guaxindiba
(22) 2733-2277 Núcleo Barra
divichagas@yahoo.com.br
nurievi@yahoo.com.br
coloniaz.1@hotmail.com
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Carapebus

Endereço: Rua Aristóteles Prata, 194 - Oscar Brito CEP: 27.998-000

Lenildo Lamoglia Bastos
(22) 2768-5102

Carapebus

meioambiente@carapebus.rj.gov.br
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Medidas Mitigadoras e Compensatórias e Projetos
Planos de Controle e Monitoramento

Anexo II.8.6-2 - Material de Divulgação

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D
WIDE AZIMUTH NA BACIA DE SANTOS E CAMPOS
Projeto de Comunicação Social - PCS

CUIDADOS COM SEGURANÇA

Esta atividade será composta por
quatro (04) navios sísmicos. Todos os
navios rebocarão fontes sonoras. Os
dois navios das extremidades irão
rebocar também equipamentos longos
(cabos sísmicos), resultando uma
capacidade de manobra restrita. Para a
aquisição de dados, é necessário
manter o mesmo rumo em velocidade
baixa. Por esses motivos, é preciso
manter uma distância de segurança de
4 milhas para a frente e para lateral dos
navios e de 8 milhas até o final dos
cabos, conforme ilustração.

RESSARCIMENTO DE
PETRECHOS E EMBARCAÇÕES
PESQUEIRAS ENVOLVIDAS
EM INCIDENTES

A atividade sísmica é amplamente
divulgada, mas mesmo assim, é
possível ocorrer algum incidente
envolvendo petrechos e embarcações
de pesca. Caso ocorra algum problema
envolvendo sua embarcação ou
petrechos, notifique o navio sísmico
por meio do canal do rádio (VHF: canais
16 ou 68 ou SSB: canal 4.125) e a
empresa responsável pelo telefone
(21) 2108 - 8769. O material danificado
será ressarcido ao proprietário
da embarcação.

ÁREA DE SEGURANÇA

Licenciada pelo IBAMA através
do processo administrativo
nº 02001.116154/2017-94 e enquadrada
na classe 2 de licenciamento de acordo
com a Portaria Nº 422/2011 do
Ministério do Meio Ambiente. Esta
atividade está autorizada a operar pela
licença nº XXX/2018.
IBAMA/CGMAC:
(21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108-8769

4 MILHAS

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA
3D WIDE AZIMUTH NA BACIA
DE SANTOS

4 MILHAS

8 MILHAS

Embarcações Sísmicas

M/V GECO Diamond

M/V GECO Emerald

M/V Amazon Warrior

M/V GECO Eagle

PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS
• Alteração Comportamental
da Fauna Marinha
• Danos físicos à animais
marinhos

Colisão do navio
sísmico ou das
embarcações de apoio
e assistente com
animais marinhos

Interferência na
atividade pesqueira

• Alteração da
qualidade da água
• Disposição final de
resíduos

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D
WIDE AZIMUTH NA BACIA DE SANTOS E CAMPOS
Projeto de Comunicação Social - PCS

MEDIDAS MITIGADORAS ASSOCIADAS (ENTRE OUTRAS)
Serão
implementados seis
projetos ambientais:
Projeto de Controle da
Poluição, Projeto de
Monitoramento da
Biota Marinha, Projeto
de Monitoramento
Acústico Passivo,
Projeto de
Monitoramento de
Impactos de
Plataformas e
Embarcações sobre a
Avifauna, Projeto de
Comunicação Social e
Projeto de Educação
Ambiental para
Trabalhadores.

Projeto de Educação
Ambiental dos
Trabalhadores:
Busca sensibilizar os
trabalhadores sobre a
importância dos
animais marinhos
para o equilíbrio dos
ecossistemas e
sobre as medidas a
serem tomadas em
caso de avistamentos
ou incidentes.

Projeto de
Comunicação Social:
Estreita comunicação
com público
interessado sobre a
pesquisa sísmica.
Projeto de Controle
da Poluição:
Monitora os resíduos
(esgoto e lixo)
produzidos durante a
pesquisa sísmica nas
embarcações e
viabiliza o adequado
armazenamento e
destinação final.

Projeto de
Monitoramento da
Biota Marinha:
Monitora a aproximação
de cetáceos e quelônios
por meio de avistagem,
para conservação
das espécies.
Projeto de
Monitoramento
Acústico Passivo:
Monitora a aproximação
de cetáceos por meio
de detecção acústica,
para conservação
das espécies.

CUIDADOS COM SEGURANÇA
Esta atividade será composta por quatro (04) navios sísmicos. Todos os navios rebocarão fontes
sonoras. Os dois navios das extremidades irão rebocar também equipamentos longos (cabos
sísmicos), resultando uma capacidade de manobra restrita. Para a aquisição de dados, é
necessário manter o mesmo rumo em velocidade baixa. Por esses motivos, é preciso manter
uma distância de segurança de 4 milhas para a frente e para lateral dos navios e de 8 milhas
até o final dos cabos, conforme ilustração no mapa.

IBAMA/CGMAC: (21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108 - 8769

Expediente
Gerência do Projeto • Caroline Cascaes
Texto • Equipe Ecology
Design • Letícia Santos e Victor Santos

O Projeto de Comunicação Social é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA.

Foto: Acervo WesternGeco

O QUE É E COMO FUNCIONA
A PESQUISA SÍSMICA 3D?
Para realizar a Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth no mar é realizado uma atividade
parecida com o sistema de sonar.
Nesta pesquisa serão utilizadas:
• duas embarcações com fontes sonoras e
quatorze cabos sólidos de 9 km de comprimento
e com espaçamento de 100 m entre eles;
• duas embarcações equipadas somente com
uma fonte acústica cada.
As ondas sonoras batem no fundo e retornam
para hidrofones nos cabos sísmicos. Assim,
é possível fazer o mapa das camadas do
fundo marinho.

Embarcações
Sísmicas

M/V GECO Diamond

ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados para a aquisição de
dados sísmicos são fontes sonoras e cabos
sísmicos com hidrofones. Os cabos sísmicos são
sinalizados por bóias luminosas e espaçados
lateralmente por paravans.
Os hidrofones são equipamentos altamente
sensíveis, que captam as informações refletidas
do fundo oceânico e são processadas em
computadores de última geração, gerando perfis
de imagem do subsolo marinho.

M/V GECO Emerald

M/V Amazon Warrior

ÁREA DE SEGURANÇA

M/V GECO Eagle

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Previsão de Início:
Julho de 2019

Fontes Sonoras na superfície

Área Prioritária:
41.159,80 Km²

4 MILHAS

Previsão de Término:
Dezembro de 2020
4 MILHAS

8 MILHAS

Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT

Anexo II.8.7-1 - Módulos PEAT

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth na Bacia de Santos

Projeto de Educação Ambiental
dos Trabalhadores

Dinâmica de apresentação

Qual animal você seria?
1. Escreva num papel o animal que você seria e suas características.
2. Depois colocaremos todos os papeis em um saco para sorteio
3. Cada participante deverá ler e descubrir quem teria escolhido o animal
descrito.
4. Caso você tenha sorteado você mesmo, deverá sortear novamente

Área da Atividade
Área Prioritária do bloco
de 41.159,80 Km²
Distância mínima da costa:
88km de Arraial do Cabo

Base em terra: Brasco (Niterói)

Profundidade mínima: 300m
Profundidade máxima: 2.000m

Navios Sísmicos

Geco Diamond

Amazon Warrior

Geco Eagle

Geco Emerald

Aquisição Wide Azimuth (WAZ)

O Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores é uma
medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental
federal, conduzido pelo IBAMA.

Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMAC / IBAMA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

FASES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
1 - Ficha de Caracterização da Atividade – FCA
• Identificação da atividade e do empreendedor;
• Localização da área da atividade e área de manobra;
• Embarcações a serem utilizadas;
• Configuração da fonte;
• Descrição das atividades de apoio e suprimento; e
• Cronograma da atividade.
2 - Enquadramento da Atividade (levantamento + manobra)
segundo Resolução CONAMA n° 350/04:
• Classe 1 – menos 50m de profundidade
• Classe 2 – de 50 a 200m de profundidade
• Classe 3 – mais de 200m de profundidade
3 - IBAMA emite Termo de Referência:
• EIA/RIMA e Audiência Pública – classe 1
• EAS/RIAS e possível Audiência Pública – classe 2
• Informações Complementares – classe 3

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ECOLOGY >> ESTUDO AMBIENTAL DE SÍSMICA

IBAMA >> AVALIAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL

CONAMA: 350/2004

Fases do Licenciamento Ambiental
Ficha
de
Caracterização
da
Atividade
–
FCA
(Identificação
da
atividade e do empreendedor; Localização da área da atividade e
área de manobra; Embarcações a serem utilizadas; Configuração da
fonte;
Descrição
das
atividades
de
apoio
e
suprimento;
e
Cronograma da atividade)

Enquadramento da Atividade (levantamento + manobra) segundo
Resolução CONAMA n° 350/04:
- Classe 1 – menos 50m de profundidade
- Classe 2 – de 50 a 200m de profundidade
- Classe 3 – mais de 200m de profundidade
- IBAMA emite Termo de Referência :
- EIA/RIMA e Audiência Pública – classe 1
- EAS/RIAS e possível Audiência Pública– classe 2
- Informações Complementares – classe 3

Condições Gerais

Qualquer emenda às informações do projeto precisam ser aprovadas
previamente pelo IBAMA.
O IBAMA, pode suspender ou cancelar esta licença se mediante a ocorrência de
um dos fatos seguintes:
- Violação ou inadequação de quaisquer determinantes ou regras legais
- Omissão ou descrição falsa de informações relevantes que permitiram a
emissão da licença
- Riscos ambientais e de saúde severos
O IBAMA e outras entidades ambientais locais devem ser imediatamente
notificados em caso de acidente que possa causar impacto ambiental.

Condições Específicas

• Esta licença autoriza a execução de atividade, exclusivamente,
com o navio sísmico XXX, com embarcação de apoio, fornecida
ao longo do processo.
• Informar ao IBAMA a data efetiva de início e término da
operação de aquisição de dados sísmicos, bem como quaisquer
interrupções, maiores que 24 horas, da atividade e sua razão de
ser. Informar as datas efetivas de inicio de término dentro de um
prazo máximo de cinco (05) dias a partir de cada data.

• Utilizar embarcações auxiliares durante toda a atividade de levantamento sísmico
para orientar a circulação de outros navios na zona de pesquisa, bem como
observar e registar qualquer interferência com a atividade de pesca e outras
atividades
• Adotar o procedimento de aumento gradual (SOFT START) da intensidade do pulso
sonoro produzido pelo canhão de ar por pelo menos 20 (vinte) minutos, sempre
que iniciar ou retomar a aquisição.
• Não atirar ao verificar a presença de CETÁCEOS ou QUELÔNIOS a menos de 500
metros de distância dos canhões de ar.
• Não usar os canhões de ar com volume de tiro total superior a XXX polegadas
cúbicas e não executar tiros com pressão operacional acima de XXX libras por
polegada quadrada.

• Os resíduos gerados durante a atividade sísmica, ou resultantes daí, não

podem ser incinerados ao ar livre.
• Fornecer apoio operacional para o acompanhamento das atividades
sísmicas a serem executadas por um representante do IBAMA.
• Notificar imediatamente o IBAMA a respeito de qualquer vazamento de
óleo ou perda de cabo.
• Apresentar, até 60 (sessenta) dias após a conclusão da coleta de dados, 01
(um) Relatório Ambiental relativo à implementação dos Projetos
Ambientais, em conformidade com o determinante 2.3.

Estudo Ambiental - MEIO BIÓTICO

Manguezais

Lagunas costeiras

Ilhas

Restingas

Praias

Estudo Ambiental – Meio Sócio Econômico

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
Fauna Planctônica

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
NÉCTON

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
TARTARUGA - MARINHA : reprodução entre outubro e fevereiro
Eretmochelys imbricata (Tartaruga-de-pente)

Dermochely coriacea (Tartaruga-de-couro)

Chelonia mydas (Tartaruga-verde)

Caretta caretta (Tartaruga-cabeçuda)

Lepidochelys olivacea (Tartaruga-oliva)

Estudo Ambiental - MEIO SOCIOECONÔMICO
NA COSTA E NO MAR:
Artesanato
Turismo
Navios e plataformas
de petróleo
Transportes marinhos
em geral
Pesca industrial
Pesca artesanal

IMPACTOS AMBIENTAIS

PESQUISA SÍSMICA
IMPACTOS
Locais e Regionais
Características Ambientais

Ações Mitigadoras e Controle Ambiental
PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMAS AMBIENTAIS (a confirmar)

•

Projeto de Controle da Poluição (PCP)

•

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM)

•

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)

•

Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações Sobre a Avifauna (PMAVE)

•

Projeto de Monitoramento de Praias (PMP)

•

Projeto de Comunicação Social (PCS)

•

Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)

•

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP)

•

Repasse de Informações para o Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte

•

Projeto de Telemetria de Cetáceos

•

Modelagem Acústica Ambiental

•

Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem Acústica Ambiental

•

Plano de Ação de Emergência (PAE)

 Não esqueçam de avaliarem este encontro

SUGESTÕES OU OUTRAS INFORMAÇÕES:
caroline.almeida@ecologybrasil.com.br
BOM TRABALHO!!
OBRIGADO!

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth na Bacia de Santos

Projeto de Educação Ambiental
dos Trabalhadores

Área da Atividade
Área Prioritária do bloco
de 41.159,80 Km²
Distância mínima da costa:
88km de Arraial do Cabo

Base em terra: Brasco (Niterói)

Profundidade mínima: 300m
Profundidade máxima: 2.000m

Navios Sísmicos

Geco Diamond

Amazon Warrior

Geco Eagle

Geco Emerald

Aquisição Wide Azimuth (WAZ)

O Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores é uma
medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental
federal, conduzido pelo IBAMA.

Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMAC / IBAMA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CONAMA: 350/2004

Bacia de Santos
A Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar marítima brasileira, com uma área total de mais
de 350 mil quilômetros quadrados e que se estende de Cabo Frio (RJ) a Florianópolis (SC).
Em uma região de águas ultraprofundas, ocorre o desenvolvimento de reservatórios
carbonáticos abaixo de uma camada de sal com até dois quilômetros de espessura,
conhecida como pré-sal, caracterizando uma das maiores províncias de petróleo do mundo,
apresentando acumulações de óleo pesado, óleo leve e gás não associado.
Junto com a descoberta do pré-sal vieram oportunidades e desafios. Oportunidades para o
estabelecimento de parcerias entre operadores, fornecedores de bens e serviços,
universidades e centros de pesquisas. Oportunidades para contratações a serem feitas no
mercado nacional. Os desafios que têm sido vencidos são de naturezas diversas: logístico
(distância da costa), tecnológico (lâmina d´água elevada, espessa camada de sal a ser perfurada,
presença de contaminantes no petróleo) e, por consequência, de custos (custos iniciais de
perfuração elevados, custos de completação de poços) desaﬁos esses que impactam na
economicidade dos projetos, principalmente, em um cenário onde a cotação do Brent
está inferior a US$ 60/barril.

Bacia de Santos - localização

Arraial do Cabo – local mais próximo da atividade
Arraial do Cabo é um município brasileiro da Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro.
A cidade é costeira, e tem uma altitude média de apenas oito metros.
Fundado em 1503 pelo conquistador Américo Vespúcio, foi elevado a município apenas em
1985, após a emancipação de Cabo Frio. Em 2014 tinha uma população de 28 866 habitantes
segundo o IBGE.
O município é conhecido como a "capital do mergulho". As praias de águas transparentes
e areia muito branca tornam sua costa num dos locais brasileiros mais propícios para a pesca
submarina e mergulho. A abundante fauna marinha é decorrente da ressurgência, um
fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas profundas e ricas em nutrientes
para regiões menos profundas do oceano. As principais praias são: Praia dos Anjos (onde se
localiza o Porto do Forno), Praia do Forno, Praia Grande, Prainha, As Prainhas do Atalaia,
Praia da Ilha do Farol (eleita em 2000 a praia mais perfeita do Brasil pela Revista Veja),
Praia grande, Praia do Monte Alto, entre outras.
O município também conta com uma área preservada pelo IBAMA, a restinga de Massambaba
(estreito pedaço de terra banhado a sul pelo Oceano Atlântico e a Norte pela Lagoa de
Araruama), onde são encontradas as mais exóticas orquídeas do mundo.

Estudo Ambiental - CORRENTES MARINHAS
A circulação superficial no Oceano Atlântico é forçada em grande parte por ventos que sopram
constantemente dos trópicos para o equador, em baixas altitudes (ventos alísios), que atuam
na modificação climática cíclica nesta região do país. As correntes superficiais do Atlântico Sul são:
Corrente das Malvinas (CM), Corrente do Brasil (CB), Corrente de Benguela (CBe), Corrente
Sul Equatorial(CSE), Corrente Norte do Brasil, ramo sul da Corrente Sul Equatorial (CSEs), Contra
Corrente Sul Equatorial e Sub Corrente Equatorial (SCE).

Ondas
Para a região do estudo, assim como para toda a costa leste brasileira, as ondas de Norte-Nordeste
são, de forma geral, predominantes. Ocorrem tipicamente ao longo dos meses de verão,
principalmente em dezembro e janeiro, apresentando alturas em torno de 1,5 e 2,0 metros. As ondas
de tempestade que ocorrem devido ao avanço das frentes frias (julho/agosto) são as maiores ondas
ao longo do Atlântico Sul, possuindo direções típicas de sudoeste-sudeste, com alturas entre
2,0 e 3,0 metros

Estudo Ambiental - CLIMA
As temperaturas médias, máximas e mínimas das estações meteorológicas do litoral do Estado do Rio
de Janeiro, para as estações, estão apresentadas na figura a seguir. Segundo os dados, no litoral do
Estado do Rio de Janeiro as maiores médias de temperatura compensada são no período de
dezembro a março (verão), entre 28,1º e 26,5 ºC. A mais alta média de temperatura máxima atinge
33,2 ºC em Campos, no mês de fevereiro. A mais baixa das médias de temperatura mínima é de 16,2
ºC em Maricá, no mês de agosto. As menores temperaturas médias ocorrem entre os meses de junho
e agosto (entre 20,5º e 22,8 ºC). As maiores amplitudes térmicas ficam mais evidenciadas entre
os períodos de verão e inverno, com o outono e a primavera se comportando como estações de
transição.

Estudo Ambiental - MEIO BIÓTICO
• Comunidade Planctônica: abrange as microalgas e minúsculos animais;
• Comunidade Bentônica: são os organismos que se associam ao fundo do oceano;
• Comunidade Nectônica: representada por animais maiores, como peixes,
golfinhos e tartarugas marinhas

Manguezais

Lagunas costeiras

Ilhas

Restingas

Praias

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
Fauna Planctônica

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
NÉCTON

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
TARTARUGA - MARINHA : reprodução entre outubro e fevereiro
Eretmochelys imbricata (Tartaruga-de-pente)

Dermochely coriacea (Tartaruga-de-couro)

Chelonia mydas (Tartaruga-verde)

Caretta caretta (Tartaruga-cabeçuda)

Lepidochelys olivacea (Tartaruga-oliva)

Estudo Ambiental - AVES MARINHA

Na área de influência da atividade ocorrem aves marinhas de hábito costeiro e aves oceânicas, que
habitam áreas profundas mais distantes da costa. As aves oceânicas, conhecidas como pelágicas, são
adaptadas ao meio ambiente marinho e, diferente das aves costeiras, apenas vêm à terra para
construir seus ninhos. As espécies oceânicas migratórias utilizam águas brasileiras como área de
alimentação durante determinadas épocas do ano.

Estudo Ambiental – Meio Sócio Econômico
A área com possibilidade de impactos sobre a pesca artesanal é o trecho costeiro, sobre a plataforma
continental brasileira, compreendido entre a barra da Baía de Guanabara até a profundidade de 150
metros (área de atuação predominante da frota pesqueira artesanal que atua na costa do estado do Rio
de Janeiro (PETROBRAS/FIPERJ, 2015)). Devido à baixa autonomia das embarcações artesanais dos
municípios da Área de Estudo, não são esperadas interferências com a atividade de pesquisa sísmica
marítima.

Estudo Ambiental - MEIO SÓCIOECONÔMICO
NA COSTA E NO MAR:
Artesanato
Turismo
Navios e plataformas
de petróleo
Transportes marinhos
em geral
Pesca industrial
Pesca artesanal

IMPACTOS AMBIENTAIS

PESQUISA SÍSMICA
IMPACTOS
Locais e Regionais
Características Ambientais

Ações Mitigadoras e Controle Ambiental
PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMAS AMBIENTAIS (a confirmar)

•

Projeto de Controle da Poluição (PCP)

•

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM)

•

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)

•

Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações Sobre a Avifauna (PMAVE)

•

Projeto de Monitoramento de Praias (PMP)

•

Projeto de Comunicação Social (PCS)

•

Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT)

•

Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP)

•

Repasse de Informações para o Projeto de Telemetria da Baleia Jubarte

•

Projeto de Telemetria de Cetáceos

•

Modelagem Acústica Ambiental

•

Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da Modelagem Acústica Ambiental

•

Plano de Ação de Emergência (PAE)

 Não esqueçam de avaliarem este encontro

SUGESTÕES OU OUTRAS INFORMAÇÕES:
caroline.almeida@ecologybrasil.com.br
BOM TRABALHO!!
OBRIGADO!

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth na Bacia de Santos

Projeto de Educação Ambiental
dos Trabalhadores

Área da Atividade
Área Prioritária do bloco
de 41.159,80 Km²
Distância mínima da costa:
88km de Arraial do Cabo

Base em terra: Brasco (Niterói)

Profundidade mínima: 300m
Profundidade máxima: 2.000m

Navios Sísmicos

Geco Diamond

Amazon Warrior

Geco Eagle

Geco Emerald

Aquisição Wide Azimuth (WAZ)

O Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores é uma
medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental
federal, conduzido pelo IBAMA.

Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMAC / IBAMA

Estudo Ambiental - MEIO BIÓTICO

Manguezais

Lagunas costeiras

Ilhas

Restingas

Praias

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
Fauna Planctônica

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
NÉCTON

Estudo Ambiental - FAUNA MARINHA
TARTARUGA - MARINHA : reprodução entre outubro e fevereiro
Eretmochelys imbricata (Tartaruga-de-pente)

Dermochely coriacea (Tartaruga-de-couro)

Chelonia mydas (Tartaruga-verde)

Caretta caretta (Tartaruga-cabeçuda)

Lepidochelys olivacea (Tartaruga-oliva)

Estudo Ambiental - MEIO SÓCIOECONÔMICO
NA COSTA E NO MAR:
Artesanato
Turismo
Navios e plataformas
de petróleo
Transportes marinhos
em geral
Pesca industrial
Pesca artesanal

IMPACTOS AMBIENTAIS

PESQUISA SÍSMICA
IMPACTOS
Locais e Regionais
Características Ambientais

Ações Mitigadoras e Controle Ambiental
PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROGRAMAS AMBIENTAIS (a confirmar)

• Projeto de Controle da Poluição - PCP
• Projeto de Monitoramento da Biota Marinha – PMBM
• Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP
• Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações Sobre a
Avifauna - PMAVE
• Projeto de Comunicação Social - PCS
• Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT
• Plano de Ação de Emergência – PAE

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO - PCP

São permitidos descarte em alto mar: alimentos triturados, esgoto tratado e
água contendo até 15ppm de óleo

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
COR

TIPO DE LIXO
Papel
Plástico
Metal
Vidro
Orgânico
Resíduos Perigosos
Misturado
Médicos
Radioativos
Madeira

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação

PAPEL NÃO CONTAMINADO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação

EMBALAGEM TETRA PAK

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação

PLÁSTICO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
ALUMÍNIO , LATAS OU OUTROS METAIS

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
VIDRO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
ORGÂNICO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
RESÍDUOS PERIGOSOS

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
RESÍDUOS PERIGOSOS: SPRAY E LÂMPADAS

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
RESÍDUOS PERIGOSOS: CARTUCHOS E BATERIAS

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
MISTURADOS: NÃO PASSÍVEIS DE SEGREGAÇÃO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
RESÍDUOS DE SAÚDE
-• SERINGAS
SERINGAS
-• GAZES
GAZES
-• ALGODÃO
ALGODÃO
-• CURATIVOS
CURATIVOS
-• LÂMINAS
E OUTROS
MATERIAIS
CORTANTES/PERFURANTES
LÂMINAS
E OUTROS
MATERIAIS
CORTANTES/PERFURANTES
-• QUALQUER
COISA
QUE
POSSA
ESTAR
INFECTADA
QUALQUER
COISA
QUE
POSSA
ESTAR
INFECTADA
Enfermaria
RECIPIENTES
ESPECÍFICOS
Lavanderia (barbeadores usados)
RECIPIENTES ESPECÍFICOS

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
RADIOATIVO

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Segregação
MADEIRA

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO - PCP

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP

Classificação dos Resíduos

Classe I
(Perigosos)

BATERIAS | RESÍDUOS CONTAMINADOS POR ÓLEO |
QUÍMICOS |LÂMPADAS FLUORESCENTES| ÓLEO USADO |
RESÍDUOS HOSPITALARES.

Classe IIA
(Não Inertes)

LIXO COMUM | RESTOS DE COMIDA | RESÍDUOS
CONTAMINADOS COM MATERIAL ORGÂNICO.

Classe IIB
(Inertes)

PAPEL/PAPELÃO | PLÁSTICO | MADEIRA | VIDRO | METAIS.

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Resíduos estocados

CLASSE- I
 Área separada, coberta e com
revestimento
impermeabilizante no piso.
 Baterias, lâmpadas e resíduos
hospitalares.
 Acesso restrito.

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Resíduos estocados

CLASSE II
 Área específica protegida do sol
 Resíduos Classe IIa e IIb separados
 Lixo comum

PROJETO CONTROLE DA POLUIÇÃO – PCP
Disposição final - Resíduos
ATERRO SANITÁRIO

INCINERAÇÃO

RECICLAGEM

RECICLAGEM

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM

8

1

7

2
A

B

D

E
3

6
Área de exclusão
Raio de 1000 m do
centro das fontes
sonoras

C

5

4

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM
Planilha de Avistagem

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM
Planilha de Avistagem

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM

Calibração de binóculos
reticulados

FILMES DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA
MARINHA – AVISTAGEM

PROJETO DE MONITORAMENTO ACÚSTICO PASSIVO– PMAP
O PMAP tem por objetivo registrar a fauna de mamíferos marinhos complementando a
observação direta (monitoramento visual).
O registro da presença de animais auxilia na prevenção de impactos ambientais que envolvem
a biota.
É possível avaliar e comparar o grau de detecção de espécimes entre os dois diferentes
métodos de monitoramento utilizados no MAP e PMBM.

Plano de Manejo de Aves nas Embarcações da Atividade Sísmica – PMAVE
Registrar todas as ocorrências incidentais envolvendo aves debilitadas, feridas ou mortas
encontradas na embarcação para atividades de pesquisa sísmica marítima, bem como
aglomerações de avifauna nas estruturas;
Executar, quando necessário, procedimentos que envolvam captura, coleta, transporte ou
manejo de avifauna, sob orientação técnica, visando assegurar o bem-estar dos animais, a
segurança da equipe e da operação.

PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIA – PMP

O Monitoramento de Praia está sendo desenvolvido pela Petrobras ao longo das
bacias de Santos e Campos. A pesquisa sísmica pode incrementar a análise de
dados deste projeto, relacionando os resultados do Projeto de Monitoramento da
Biota Marinha (PMBM) e o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)
desenvolvidos a bordo da embarcação.

PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – PCS EM TERRA E NO MAR

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS
TRABALHADORES - PEAT

PROJETO DE TELEMETRIA DE CETÁCEOS

Projeto de Verificação in situ do Decaimento Sonoro e da
Modelagem Acústica Ambiental

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – FLUXOGRAMA

 Não esqueçam de avaliarem este encontro

SUGESTÕES OU OUTRAS INFORMAÇÕES:
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BOM TRABALHO!!
OBRIGADO!

Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D
Wide Azimuth na Bacia de Santos

Projeto de Educação Ambiental
dos Trabalhadores

Projeto Controle de Poluição
O controle dos resíduos gerados durante a atividade de sísmica é regido pela
Nota Técnica 01/2011. Orientando sobre a classificação dos resíduos, controle dos descartes
e emissões atmosféricas.
Além dessa Nota Técnica, as cores dos coletores seguem as sugeridas pela CONAMA
275/01.
No Brasil, em 2010, entrou em vigor a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos através da lei
12.305, tendo como um dos objetivos a proteção da saúde pública e da qualidade
ambiental nacional entre outros objetivos.
Essas são algumas entre tantas outras que estão em vigor no Brasil.

Código de Cores
COR

TIPO DE LIXO
Papel
Plástico
Metal
Vidro
Orgânico
Resíduos Perigosos
Misturado
Médicos
Radioativos
Madeira

É permitido o descarte em alto mar de
esgoto tratado, alimentos triturados em
até 25mm e efluente contendo óleo até
15ppm

PAPEL NÃO CONTAMINADO

EMBALAGEM TETRA PAK

PLÁSTICO

ALUMÍNIO , LATAS OU OUTROS METAIS

VIDRO

ORGÂNICO

RESÍDUOS PERIGOSOS

RESÍDUOS PERIGOSOS: SPRAY E LÂMPADAS

RESÍDUOS PERIGOSOS: CARTUCHOS E BATERIAS

MISTURADOS: NÃO PASSÍVEIS DE SEGREGAÇÃO

RESÍDUOS DE SAÚDE
-• SERINGAS
SERINGAS
-• GAZES
GAZES
-• ALGODÃO
ALGODÃO
-• CURATIVOS
CURATIVOS
-• LÂMINAS
E OUTROS
MATERIAIS
CORTANTES/PERFURANTES
LÂMINAS
E OUTROS
MATERIAIS
CORTANTES/PERFURANTES
-• QUALQUER
COISA
QUE
POSSA
ESTAR
INFECTADA
QUALQUER
COISA
QUE
POSSA
ESTAR
INFECTADA
Enfermaria
RECIPIENTES
ESPECÍFICOS
Lavanderia (barbeadores usados)
RECIPIENTES ESPECÍFICOS

RADIOATIVO

MADEIRA

Classificação dos Resíduos

Classe I
(Perigosos)

BATERIAS | RESÍDUOS CONTAMINADOS POR ÓLEO |
QUÍMICOS |LÂMPADAS FLUORESCENTES| ÓLEO USADO |
RESÍDUOS HOSPITALARES.

Classe IIA
(Não Inertes)

LIXO COMUM | RESTOS DE COMIDA | RESÍDUOS
CONTAMINADOS COM MATERIAL ORGÂNICO.

Classe IIB
(Inertes)

PAPEL/PAPELÃO | PLÁSTICO | MADEIRA | VIDRO | METAIS.

CLASSE- I
 Área separada, coberta e com
revestimento
impermeabilizante no piso.
 Baterias, lâmpadas e resíduos
hospitalares.
 Acesso restrito.

CLASSE II
 Área específica protegida do sol
 Resíduos Classe IIa e IIb separados
 Lixo comum

ATERRO SANITÁRIO

RECICLAGEM

INCINERAÇÃO

A reciclagem da embalagem Longa Vida foi uma tecnologia desenvolvida pelas próprias
empresas que criaram a embalagem, buscando solucionar a dificuldade que havia na
separação dos 3 materiais que o compõe.
https://www.youtube.com/watch?v=IZHJ-oGOeaw

Outra opção é o reuso dessas embalagens. Aqui vocês verão algumas opções do que
podemos fazer com esse material
https://www.youtube.com/watch?v=uT5WZrKw42Q
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Navios Sísmicos

Geco Diamond

Amazon Warrior

Geco Eagle

Geco Emerald

Calibração de Binóculos

Antes do inicio da atividade, os observadores de biota (MMOs) irão calibrar os
binóculos reticulados utilizando o work boat ou outro barco assistente.

A. Work boat deve se posicionar nas
distâncias conhecidas de 500m e
1000m a partir das fontes sonoras, nos
ângulos de 0°,45°, 90°, 135° and 180°.
B. A distância será determinada utilizandose GPS, com ajuda da equipe de navegação,
sendo informada aos observadores de
biota via rádio.
C. Em cada um dos pontos deve se realizar
a contagem do número de retículos
correspondentes às respectivas distâncias.

Área de Exclusão
1.000m

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM

Calibração de binóculos
reticulados

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM)

•

Responsável:
Observador
Mamífero Marinho (MMO).

de

•

Os MMOs devem realizar esforço
visual durante todo o período de luz
do dia.

•

Serão coletados dados de todas
as
avistagens
(mamíferos
marinhos e tartarugas)

•

Todos os dados são registrados em
planilhas.

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PAM)

•

Responsável:
PAM

Operador

de

•

Serão
coletados
dados
durante todas as detecções.

•

Os Operadores de PAM
realizarão o monitoramento
acústico 24 horas por dia.

•

Todos
os
dados
são
registrados em planilhas.

Fluxograma dos Procedimentos de Mitigação

A equipe sísmica solicita aos MMOs/ Operadores de PAM a varredura de 30min prévia ao início
dos disparos;
Se mamíferos marinhos ou tartarugas forem detectados (visual ou acústicamente no sistema de
PAM) dentro da área de Exclusão (1.000m), não será permitido o inicio dos disparos até que os
mamíferos marinhos e tartarugas deixem a área por, no mínimo, 30min;
Se nenhum mamífero marinho ou tartaruga for detectado na Área de Exclusão, será permitido
o início dos disparos, precedido do procedimento de aumento gradual (duração de 20 a 40
min);
Se mamíferos marinhos ou tartarugas forem detectados dentro da Área de Exclusão(1.000 m),
as fontes sonoras devem ser imediatamente silenciadas. (Isso inclui detecções acústicas
realizadas durante o dia, mesmo sem ser acompanhadas de confirmação visual)
Em caso de interrupcções (para mamíferos marinhos ou tartarugas OU quando houver um
período de silencio >5 minutos), todos os procedimentos acimas devem ser realizados
novamente.

Curtos Períodos sem Disparos

Se, por qualquer motivo, os disparos
forem suspensos por 5 minutos ou
mais, o procedimento completo de
aumento
gradual
deve
ser
realizado.
>Se a interrupção ocorrer durante operações
noturnas ou com falta de visibilidade (neblina,
chuva forte etc.), os procedimentos podem ser
realizados, após varredura apenas do PMAP.

Procedimentos de Trocas de Linhas

Quando o tempo de mudança
de linha inferior a 20 minutos,
os disparos não devem ser
interrompidos.

Se o tempo de mudança de
linha for superior a 20 min,
As fontes sonoras devem ser
desligadas e o procedimento
completo
de
aumento
gradual deve ser realizado
novamente antes da próxima
linha.

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM
Planilha de Avistagem

PROJETO DE MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA – PMBM
Planilha de Avistagem
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Principais Objetivos do PCS

• Divulgar, ao público geral e às comunidades afetadas, informações a respeito do
processo pesquisa sísmica;
• Monitorar as embarcações nas proximidades do navio sísmico, visando orientar os
navegantes em relação às restrições de navegação devido ao comprimento dos cabos
sísmicos;
• Estabelecer um canal de comunicação direta com o público de interesse Atender às
solicitações referentes a perdas e/ou danos causados aos petrechos de pesca durante
o período de atividade

Material Informativo

O PCS é desenvolvido em duas etapas
• EM TERRA: informando às partes interessadas sobre as
características da Atividade de Pesquisa Sísmica
• NO MAR: informando às embarcações de pesca sobre as ações e
deslocamentos da embarcação sísmica

Em terra
No período que antecede, e durante toda a atividade de Pesquisa sísmica, será
veiculado em radiodifusão a presença da embarcação na área da Bacia Potiguar.
Ao final da atividade, também será veiculado aviso para divulgação do encerramento
da atividade de Pesquisa Sísmica.

No mar
Os contatos são feitos via rádio
VHF ou abordagens diretas

É importante manter uma comunicação clara e objetiva com as
embarcações que utilizam a mesma área.
Por rebocar equipamentos sísmicos, a embarcação tem manobra
restrita.

No mar
Diariamente, o navio sísmico informa o posicionamento pelo SISTRAM e
AVISO AOS NAVEGANTES

Bom Trabalho!
Não esqueçam
 Assinar a lista de presença
 Preencher a avaliação

caroline.almeida@ecologybrasil.com.br

Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT

Anexo II.8.7-2 - Ficha de Avaliação Individual

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
1. O curso atingiu os objetivos?
( )Sim ( )Parcialmente ( )Não
Sugestão:________________________________________________________________
2. A duração do curso foi suficiente?
( )Duração suficiente ( )Curto demais ( )Longo demais
Sugestão:________________________________________________________________
3. A linguagem utilizada foi objetiva e clara?
( )Muito boa ( )Boa ( )Parcialmente ( )Ruim ( )Muito Ruim
Sugestão:________________________________________________________________
4. As instalações foram adequadas?
( )Muito boa ( )Boa ( )Parcialmente ( )Ruim ( )Muito Ruim
Sugestão:________________________________________________________________
5. O material utilizado foi satisfatório?
( )Muito boa ( )Boa ( )Parcialmente ( )Ruim ( )Muito Ruim
Sugestão:________________________________________________________________
6. Você diria que seu aproveitamento foi bom?
( )Muito bom ( )Bom ( )Parcialmente ( )Ruim ( )Muito Ruim
Sugestão:________________________________________________________________
7. Você acha que poderá aplicar os conhecimentos adquiridos no seu trabalho?
( )Sim ( )Parcialmente ( )Não
Sugestão:________________________________________________________________
8. Qual sua opinião sobre o conhecimento técnico do instrutor e sobre a condução do treinamento?
( )Muito bom ( )Bom ( )Parcialmente ( )Ruim ( )Muito Ruim
Sugestão:________________________________________________________________
9. Comentários adicionais
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Função: _________________________________ Empresa: ________________________

Data:___ / ___/ ___
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A WesternGeco (WG) está em processo de Licenciamento de atividade de pesquisa sísmica marítima
Wide Azimuth Acquisition (WAZ) no Brasil. A SLR Consulting (Canadá) Ltda. (SLR) foi contratada pela
WesternGeco para realizar a modelagem de decaimento sonoro para a pesquisa proposta, a fim de
prever níveis únicos de exposição sonora, cumulativa e outros parâmetros relevantes na área proposta
para a pesquisa.
Este relatório detalha o estudo de modelagem de ruído subaquático que foi realizado para a pesquisa
proposta e inclui quatro componentes de modelagem:
• Modelagem de fonte sonora, ou seja, modelagem das emissões de energia de som dos arranjos de
fontes eSource propostos, incluindo assinatura de campo distante e densidade espectral de potência,
bem como o padrão de feixe de cada matriz de origem;
• Modelagem de curto alcance, ou seja, previsão dos níveis de ruído recebidos ao longo de um intervalo
de quatro quilômetros da fonte, para avaliar o impacto potencial de ruído imediato de alto risco, no que
se refere às espécies de interesse da fauna marinha para cada disparo da matriz da;
• Modelagem de longo alcance, ou seja, previsão dos níveis de ruído recebidos ao longo de um intervalo
de mais de cem quilômetros, a partir dos locais de origem dos arranjos, a fim de avaliar o potencial
impacto de ruído do levantamento à longas distâncias, e
• Modelagem cumulativa, ou seja, previsão dos níveis acumulados de exposição sonora ao longo de um
período de 24 horas, para avaliar o potencial impacto cumulativo do ruído, para os grupos de mamíferos
marinhos, devido a múltiplo disparos sucessivos do arranjo de fontes.
A pesquisa utiliza quatro arranjos de fontes sonoras eSource de 5.085 polegadas cúbicas (CUI) a serem
colocadas em quatro navios separados por uma distância de 1.400 metros. Cada arranjo de fontes,
consiste de 24 unidades de ar comprimido e500A ativas, em profundidade de 9 m e pressão de operação
de 2.000 libras por polegada quadrada (PSI). Os quatro arranjos de fontes serão disparados
sequencialmente. A modelagem da fonte mostra que para um único disparo, o nível de pressão sonora
de pico é 256,0 dB re 1 µPa @ 1m, o nível de pressão sonora pico a pico é 263,0 dB re 1 µPa @ 1m, o
nível de pressão sonora média quadrada é 253,6 dB re 1 µPa @ 1m e o nível de exposição sonora (SEL)
2
é 235,7 re µPa · s @ 1m.
A modelagem da fonte demonstra que o ruído gerado pela tecnologia eSource, (de fonte sonora
controlada por largura de banda) é concentrado em baixas frequências, menores que 200 Hz. Um
declínio rápido nos níveis de ruído da fonte espectral é evidente para frequências superiores a 200 Hz.
A modelagem de longo alcance indica que o ruído se propaga a longas distâncias, particularmente na
superfície. No entanto, a análise dos efeitos de propagação em diferentes frequências indica que a maior
parte da energia está em frequências muito baixas, menores que 200 Hz. Na maioria das frequências
mais altas, os níveis de ruído de uma fonte sísmica aparecerão em “bandas” para serem similares aos
níveis do ambiente entre 40 e 60 km da fonte. Além de 100 km, o nível de ruído em grande parte da
coluna de água estará abaixo de níveis sonoros naturais do ambiente.
Este relatório identifica as zonas estimadas de impacto para mamíferos marinhos, com referência a
níveis de orientação para limite de mudanças permanente e temporário, considerando tanto os níveis
máximos de ruído de disparos individuais, quanto potenciais exposições cumulativas durante um período
indicativo de 24 horas, que constitui o pior caso teórico.
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INTRODUÇÃO
Descrição do projeto

A WesternGeco está em processo de Licenciamento para atividade de pesquisa sísmica
marítima Wide Azimuth (WAZ) no Brasil. A área operacional proposta e a área prioritária são
mostradas na Figura 1.
Figura 1

Área operacional de aquisição total (polígono de linha amarela) e Área
Prioritária (polígono de linha branca)

A SLR Consulting (Canada) Ltd (SLR) foi contratada pela WesternGeco para realizar um
estudo de modelagem de decaimento sonoro (MDS) para a pesquisa proposta, a fim de auxiliar
na avaliação do impacto potencial de ruído, nas espécies de interesse da fauna marinha. Este
estudo de modelagem de decaimento sonoro tem como objetivo atender às exigências do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
No Termo de Referência 002/2018, o IBAMA solicita no item II.8.11. Modelagem Acústica
Ambiental:
Considerando as especifidades da tecnologia Wide Azimuth apresentada e das fontes
sonoras do tipo eSource, deve ser realizada uma modelagem computacional detalhada do
decaimento sonoro das fontes e da dispersão sonora da atividade nas mesmas condições
climáticas e épocas do ano em que a atividade ocorrerá, considerando as características locais
de propagação (profundidade e tipo de fundo, caminhos de propagação locais relacionados a
estratificação térmica, características de canais naturais ou SOFAR) desde a fonte sonora até
um raio em que os níveis de ruído gerados sejam próximos aos níveis sonoros naturais do
ambiente.
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Os resultados acústicos obtidos devem ser integrados a dados bióticos disponíveis para
a região bem como relativos à biologia das espécies que ali ocorrem. Deve ser indicado o grau
de molestamento e de exposição progressiva e cumulativa a que as espécies estarão
submetidas. Um relatório contendo os resultados desta modelagem, com a devida discussão
dos resultados, deve ser apresentado no âmbito do Estudo Ambiental de Sísmica.
Este estudo MDS prevê níveis de ruído recebidos usando várias métricas, necessárias para
avaliar os potenciais impactos sobre os mamíferos marinhos. Estes são, os níveis de exposição
sonora (SEL) de pulsos individuais dos arranjos de ar, os níveis cumulativos de exposição
sonora de múltiplos pulsos ao longo de 24 horas (SEL24hr), níveis de pressão sonora de pico
(SPLs Pk) e níveis de pressão sonora quadrática média (RMS SPLs). Os níveis de ruído
recebidos são calculados para locais dentro e adjacentes à área da pesquisa. São
determinadas as distâncias da fonte a vários limites indicando os efeitos potenciais do ruído,
nos grupos de mamíferos marinhos.
Este relatório identifica apenas os níveis de ruído físico e as distâncias dos limites de impacto
definidos.
1.2

Estrutura do relatório

Este estudo MDS inclui os seguintes componentes de modelagem:


Modelagem de fonte sonora, ou seja, modelagem das emissões de energia sonora dos
arranjos de eSource e500A de 5.085 polegadas cúbicas (CUI) propostas, incluindo a
assinatura de campo distante e sua densidade espectral de potência, bem como a
configuração de raios do arranjo de fontes;



Modelagem de curto alcance, ou seja, previsão dos níveis de ruído, recebidos em uma
distância de quatro quilômetros dos locais de origem dos arranjos assumidos, a fim de
avaliar o impacto de potencial alto, para as espécies de interesse da fauna marinha,
referente a cada disparo do arranjo de fontes;



Modelagem de longo alcance, ou seja, previsão dos níveis de ruído recebidos em uma
faixa de mais de cem quilômetros, a partir dos locais de origem dos arranjos assumidos, a
fim de avaliar o impacto potencial do ruído da pesquisa, em distâncias longas;



Modelagem da exposição ao ruído cumulativo, i.e. previsão dos SELs cumulativos ao
longo de um período de 24 horas para localizações receptoras dentro da área de
pesquisa proposta, para avaliar o potencial impacto acumulado do ruído em grupos de
mamíferos marinhos devido a múltiplos disparos sucessivos do arranjo de fontes.

A Seção 2.0 do relatório fornece critérios de avaliação de impacto de ruído para grupos de
mamíferos marinhos.
A Seção 3.0 do relatório detalha a metodologia, o procedimento e os resultados de modelagem
para o arranjo de fontes.
A Seção 4.0 do relatório detalha, os métodos e procedimentos associados à modelagem de
decaimento sonoro de curto e longo alcance, bem como a modelagem cumulativa da exposição
ao ruído.
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A Seção 5.0 do relatório apresenta os principais resultados de modelagem e as zonas
estimadas de impacto para os diferentes grupos de mamíferos marinhos.
A Seção 6.0 do relatório fornece discussões e resumos do estudo do MDS.
A Seção 7.0 fornece referências relevantes, citadas ao longo do relatório
2.0

GUIA DE AVALIAÇÃO DE RUÍDO

A fim de fornecer uma avaliação objetiva e quantitativa dos níveis de ruído, relacionados ao
projeto, é necessário poder estimar, medir ou prever os seguintes parâmetros:





O nível de ruído da fonte e suas características temporais e espectrais;
A transmissão ou perda de propagação, ou seja, a taxa na qual o som da fonte é
atenuado, à medida que se propaga debaixo d'água;
A largura de banda de audição ou sensibilidade da espécie em questão;
O limite de ruído, isto é, o nível de som em que um determinado efeito, como mudança de
comportamento, dano auditivo ou lesão, é experimentado por uma espécie em particular.

Os dois primeiros parâmetros definem o nível de som em todos os pontos na água para as
várias atividades operacionais. A largura de banda de audição e o limiar de ruído são usados
para indicar os efeitos potenciais do ruído em mamíferos marinhos e diferirão para espécies
distintas, indivíduos diferentes dentro de uma mesma espécie e até mesmo para um indivíduo
em momentos diferentes, mas são geralmente considerados de maneira conservadora.
O efeito potencial do ruído em um animal depende do nível de exposição ao ruído. Em níveis
moderados de exposição, o ruído pode causar uma mudança no comportamento animal. Em
níveis de exposição mais altos, o ruído pode induzir uma redução temporária ou permanente na
sensibilidade auditiva, ou seja, limite de mudança temporária (LMT) ou limite de mudança
permanente (LMP). O efeito da exposição ao ruído geralmente depende de vários fatores
relacionados às características físicas e espectrais do som (por exemplo, intensidade, pico de
pressão, frequência, duração, ciclo de atividade) e relacionados ao animal em questão (por
exemplo, audição, sensibilidade, idade, sexo, estado comportamental, exposições prévias). O
tipo e o nível do impacto também dependem se o ruído consiste em sons contínuos de pulso
único, pulso múltiplo ou não pulsado.
As definições dos termos acústicos utilizados ao longo deste relatório são fornecidas no
Apêndice A.
2.1

Limites de avaliação de ruído

O IBAMA não fornece limites específicos para uso na avaliação de impactos de ruídos
subaquáticos na fauna marinha. Para esta avaliação, é utilizada a orientação sobre os limites
acústicos para ferimentos e distúrbios causados aos mamíferos marinhos, fornecidos pelo
Serviço Nacional de Pesca Marinha (NMFS sigla em inglês) e da Administração Nacional
Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA sigla em inglês).
A diretriz relevante é o Memorando Técnico NMFS-OPR-59 2018 Revisão para: Orientações
técnicas para avaliar os efeitos do som antropogênico sobre os mamíferos marinhos (Versão
2.0) limites subaquáticos para o Início dos impactos permanentes e/ ou temporários. Esta
orientação técnica fornece limiares acústicos para ajudar a quantificar o potencial de LMP.
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Uma abordagem de dupla métrica é usada para sons impulsivos, considerando o nível de
exposição sonora cumulativa e o nível pico de som. Diferentes limites e funções de ponderação
auditiva são fornecidos para diferentes grupos de audição de mamíferos marinhos, que são
definidos na Orientação Técnica (NMFS, 2018).
A faixa de audição generalizada de cada grupo é reproduzida na Tabela 1. Os limites de LMP
correspondentes a cada grupo de audição, relevantes para o ruído impulsivo, como o produzido
por um levantamento sísmico marinho, são mostrados na Tabela 2.
Tabela 1

Grupos auditivos de mamíferos marinhos (do NMFS, 2018)

Grupos auditivos
Cetáceos de frequência baixa (LF)
Cetáceos de frequência meia (MF)
Cetáceos de frequência alta (HF)
Pinnipedes Phocideos debaixo d'água (PW)
Pinnipedes Otariideos debaixo d'água (OW)

Tabela 2
Grupo auditivo

Gama de audição generalizada
7 Hz to 35 kHz
150 Hz to 160 kHz
275 Hz to 160 kHz
50 Hz to 86 kHz
60 Hz to 39 kHz

Limites para o início de LPM e LMT com fontes impulsivas
Dano (Início LMP)
Pk SPL
Weighted SEL24hr
2
dB re 1 µPa
dB re 1 µPa ·s

Limites Acústicos de Início do LMT
Pk SPL
Weighted SEL24hr
2
dB re 1 µPa
dB re 1 µPa ·s

Cetáceos de
frequência baixa (LF)

219

183

213

168

Cetáceos de
frequência meia (MF)

230

185

224

170

Cetáceos de
frequência alta (HF)

202

155

196

140

Pinnipedes Phocideos
debaixo d'água (PW)

218

185

212

170

Pinnipedes Otariideos
debaixo d'água (OW)

232

203

226

188

O NMFS Technical Guidance (2018) não fornece informações sobre limites para os efeitos
comportamentais. Os limites subaquáticos provisórios do NMFS para efeitos comportamentais,
para fontes de ruído impulsivo, são mostrados na Tabela 3.

SLR

4

Schlumberger-Private

CONFIDENCIAL

Westerngeco Serviços De Sismica Ltda

SLR Project No.: 201.19065.00000

Modelagem de Ruído Subaquático

Tabela 3

Maio 2019

Limites acústicos submarinos interinos para perturbação comportamental
Limite
160 dBrms

Definição de critério
Interrupção comportamental por ruído impulsivo
Notes:

dB referenciado a 1 micro Pascal (re: 1µPa).
Todos os limites são baseados nos níveis root mean square (rms) e são de banda larga (não ponderados).
O limite de 160 dB pode ser ligeiramente ajustado se os níveis de ruído de fundo forem iguais ou superiores a este

nível.

2.2

Sensibilidades auditivas de mamíferos marinhos e funções de ponderação auditiva

Animais marinhos não ouvem igualmente bem, em todas as frequências, dentro de sua faixa de
audição funcional. Os potenciais efeitos do ruído nos animais, dependem de quão bem os
animais podem ouvir. A ponderação de frequência é um método para compensar
quantitativamente a frequência de sistemas sensoriais (Southall et al, 2007).
A Orientação Técnica do NMFS (NMFS, 2018) adota as funções de ponderação auditiva
recomendadas pela Finneran (2015 e 2016), que são expressas como:
(𝑓/𝑓 )2𝑎

1
𝑊(𝑓) = 𝐶 + 10𝑙𝑜𝑔10 {[1+(𝑓/𝑓 )2 ]𝑎[1+
}
(𝑓/𝑓 )2 ]𝑏
1

(2.1)

2

A Tabela 4 lista os parâmetros de ponderação auditiva para cada grupo de audição funcional
de mamíferos marinhos. As correspondentes funções de ponderação auditiva para todos os
grupos ouvintes são apresentadas na Figura 2.
Tabela 4

Parâmetros para as funções de ponderação auditiva
a
1.0
1.6
1.8
1.0
2.0

Grupo de audição de mamíferos marinhos
Cetáceos de frequência baixa (LF)
Cetáceos de frequência meia (MF)
Cetáceos de frequência alta (HF)
Pinnipedes Phocideos debaixo d'água (PW)
Pinnipedes Otariideos debaixo d'água (OW)
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1.36
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Funções de ponderação auditiva para grupos auditivos funcionais de
mamíferos marinhos

Grupos de mamíferos marinhos de interesse para esta avaliação

A WesternGeco informou que as espécies de mamíferos marinhos presentes na área de estudo
incluem cetáceos de baixa, média e alta frequência. Não esperam é prevista ocorrência de
pinnípedes na área de estudo.
2.4

Zonas de impacto

Os níveis de ruído recebidos podem ser previstos, utilizando níveis de fonte conhecidos, em
combinação com modelos de perda de transmissão de propagação de som, entre as
localizações da fonte e do receptor. As zonas de impacto podem ser determinadas pela
comparação dos níveis recebidos previstos com os critérios de exposição ao ruído.
As zonas de impacto previstas, definem a pegada ambiental das atividades geradoras de ruído
e indicam os locais, em que as atividades podem ter um impacto adverso sobre as espécies de
interesse da fauna marinha. Neste relatório, as zonas de impacto são definidas da seguinte
forma:



Para impacto imediato de pulsos únicos - a zona de impacto representa a distância
horizontal máxima de qualquer arranjo de fontes,
Para impacto cumulativo de um cenário típico de operação de levantamento - a zona de
impacto, representa a distância horizontal perpendicular máxima de uma linha de
levantamento ativa.

Em todos os casos, as zonas de impacto são determinadas, de maneira conservadora, usando
o nível máximo de ruído previsto na coluna de água, para determinar o tamanho da zona de
impacto. Como os níveis de ruído variam com a profundidade, em qualquer local, haverá áreas
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na coluna de água, dentro da zona de impacto identificada, que estão expostas a níveis de
ruído mais baixos do que o implícito pelas zonas de impacto identificadas, que são o pior caso.
3.0
3.1

MODELAGEM DE ARRANJO DE FONTES DE AR COMPRIMIDO
Configuração do arranjo de fontes de ar comprimido

São quatro, os arranjos de fontes sonoras do tipos eSource, de 5.085 polegadas cúbicas (CUI)
propostos para esta pesquisa, que serão colocados em cada uma das embarcações, conforme
mostrado na Figura 3.
A configuração de cada arranjo é mostrada na Figura 4. Cada matriz consiste de 24 unidades
de ar comprimido e500A ativas, em profundidade aproximada de 9 metros e pressão de
operação de 2.000 libras por polegada quadrada (PSI). Os quatro arranjos de fontes serão
disparados sequencialmente, não sendo disparados no mesmo momento.
Figura 3

SLR

Arranjo de navios e configuração de cabo

7

Schlumberger-Private

CONFIDENCIAL

Westerngeco Serviços De Sismica Ltda

SLR Project No.: 201.19065.00000

Modelagem de Ruído Subaquático

Figura 4

3.2

Maio 2019

Configuração de cada um dos quatro arranjos de fontes de ar eSource
e500A de 5.085 CUI.

Metodologia da modelagem

As saídas da modelagem do arranjo de fontes eSource (e500A) incluem:


Um conjunto de assinaturas “nocional” para cada um dos elementos do arranjo; e



A assinatura de campo distante do arranjo de fonte, incluindo seus padrões de
diretividade/raios.
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Assinaturas nocionais

As assinaturas nocionais são as formas de onda de pressão, de elementos de origem
individuais, a uma distância de referência padrão de 1 m.
As assinaturas nocionais são modeladas usando o pacote de software Gundalf Designer
(2018). O modelo de fonte Gundalf é desenvolvido com base na física fundamental da
oscilação e radiação das bolhas da fonte, conforme descrito por Ziolkowski (1970). Cada caso
de arranjo de fontes, considera as interações de pressão não linear entre os elementos do
arranjo (Ziolkowski et al. 1982; Dragoset, 1984; Parkes et al., 1984; Vaage et al., 1984; Laws et
al., 1988 e 1990).
O modelo resolve um conjunto complexo de equações diferenciais combinando transferência
de calor e dinâmicas, e foi calibrado contra múltiplas medições de elementos de origem, não
relacionados e clusters de interação para todos os tipos de fontes comuns, em uma ampla faixa
de profundidades de colocação.
O modelo tem a capacidade de prever espectros de ruído com faixa de frequência de até
dezenas de kHz. Para frequências acima de 1 kHz, os espectros modelados geralmente
seguem uma aproximação de 1 / f de atenuação (Landrø et al, 2011). Como as emissões de
ruído do arranjo de fontes sonoras são predominantemente abaixo de centenas de Hz, a seção
de resultados a seguir, demonstra apenas resultados de modelagem dentro da faixa de
frequência abaixo de 1 kHz.
3.2.2

Assinaturas de campo distante

As assinaturas nocionais de todas as fontes sonoras no arranjo, são combinadas usando
atrasos de fase apropriados, em três dimensões, para obter a assinatura de fonte de campo
distante do arranjo. Este procedimento para combinar as assinaturas nocionais, para gerar a
assinatura de origem de campo distante, é resumido da seguinte forma:


As distâncias de cada fonte acústica individual, para o local nominal de recebimento do
campo distante são calculadas. Um conjunto de receptor de 9 km de alcance é usado
para o estudo atual;



Os atrasos de tempo entre as fontes acústicas individuais e os locais receptores, são
calculados a partir dessas distâncias, com referência à velocidade do som na água;



O sinal em cada localização do receptor, de cada fonte acústica individual é calculado
com o tempo de atraso apropriado. Esses sinais recebidos são somados para obter a
assinatura geral do campo distante do arranjo para a direção de interesse; e



A assinatura de campo distante também considera os efeitos de reflexão da superfície do
oceano pela inclusão do “fantasma da superfície”. Uma fonte fantasma adicional é
adicionada para cada elemento de fonte acústica usando um coeficiente de reflexão da
superfície do mar de -1.

3.2.3

Padrões de raios

Os padrões de feixe da matriz de origem acústica são obtidos da seguinte forma:
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As assinaturas de campo distante são calculadas para todas as direções da
fonte usando incrementos de ângulo azimutal e de mergulho de 1 grau;
A densidade espectral de potência (DEP) (dB re 1 µPa2s / Hz @ 1 m), para cada
forma de onda de assinatura de pressão é calculada usando a técnica
“Transformada de Fourier”; e
As DEPs de todas as formas de onda de assinatura, resultantes, são
combinadas para formar o padrão de raios dependente de frequência para o
arranjo.

Resultados da modelagem

3.3.1

Assinaturas nocionais

A Figura 5 mostra as assinaturas de fonte de referência, para os quatro arranjos de fontes
sonoras.
Figura 5

3.3.2

Assinatura nocional para o arranjo de fontes de ar 5.085 CUI eSource
(e500A)

Assinaturas de campo distante e densidade espectral de potência

A Figura 6 mostra a forma de onda, de assinatura de campo distante e sua densidade
espectral de potência, simulada pelo software Gundalf Designer. As assinaturas são para a
direção vertical descendente, com espectro (fantasma) de superfície incluído.
O resultado da modelagem de fonte, mostra que o nível de pressão sonora pico (Pk SPL) é de
66,4 bar (256,0 dB re 1 µPa a 1m). O nível de pressão sonora pico a pico (Pk-Pk SPL) 140,0
bar (263,0 dB re 1 µPa) @ 1m. O nível de pressão sonora quadrática média (RMS SPL) 253,6
dB re 1 µPa @ 1m (com uma duração de pulso de energia de 90%, de 18 milissegundos) e o
nível de exposição sonora (SEL) 235,7 re µPa2 · s @ 1m.
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Figura 6
A assinatura de campo distante na direção vertical descendente (superior)
e sua densidade espectral de potência (inferior) para o arranjo de fontes de 5.085 CUI
eSource (e500A)

3.3.3

Padrões de raios

Os padrões de raios de campo, distante do arranjo das três seções transversais, são
apresentados na Figura 7:
a) O plano horizontal (isto é, ângulo de declive de 90 graus) com um ângulo azimutal de 0
grau, correspondendo à direção in-line;
b) O plano vertical para a direção in-line (isto é, ângulo azimutal de 0 grau) com um ângulo
de declive de 0 grau, correspondendo à direção vertical descendente; e
c) O plano vertical para a direção cross-line (isto é, ângulo azimutal de 90 graus) com um
ângulo de declive de 0 grau, correspondendo à direção vertical descendente.
Os padrões de raios, na Figura 7 Padrões de raios de campo distante para o arranjo de fonte
de ar de 5.085 CUI eSource (e500A), em função de orientação. (a) O plano horizontal com 0
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grau correspondente à direção in-line; (b) O plano vertical para a direção in-line; (c) O plano
vertical para a direção cross-line. O ângulo de declive de 0 graus corresponde à direção vertical
descendente.
, ilustram a forte dependência do ângulo e freqüência da radiação de energia do arranjo. O
padrão de raios, do plano horizontal, mostra radiação de energia, relativamente mais forte, na
direção in-line transversal, do que na direção in-line. Os padrões de raios dos planos verticais
in-line e cross-line, têm a radiação mais forte na direção vertical.
Uma característica importante a ser observada é o rápido declínio nos níveis espectrais para
frequências superiores a 200 Hz, o que é resultado da tecnologia de fonte com largura de
banda controlada (eSource) (Li et al, 2017).

Figura 7 Padrões de raios de campo distante para o arranjo de fonte de ar de 5.085 CUI
eSource (e500A), em função de orientação. (a) O plano horizontal com 0 grau
correspondente à direção in-line; (b) O plano vertical para a direção in-line; (c) O plano
vertical para a direção cross-line. O ângulo de declive de 0 graus corresponde à direção
vertical descendente.
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Discussão do tipo de fonte eSource em comparação com fontes de ar comprimido
convencionais

A tecnologia de fonte de ar eSource foi desenvolvida com o objetivo de reduzir o impacto
ambiental da pesquisa sísmica na vida marinha, controlando a largura de banda da fonte. O
desenho das fontes de ar eSource destina-se a limitar as emissões de energia em frequências
mais altas, mantendo a saída de largura de banda de baixa frequência que é crucial para a
geração de imagens de levantamento sísmico. Li e Bayly (2017) investigarom as diferenças
quantitativas entre fontes de ar convencionais e eSource. Algumas de suas descobertas são
reproduzidas aqui para fornecer o contexto das características do arranjo de fonte eSource
proposto para o programa WAZ do WesternGeco no Brasil. A Figura 8 mostra uma comparação
das frequências de emissões de ruído do eSource em comparação com um arranjo
convencional do mesmo tamanho e configuração de Li e Bayly (2017). As emissões de ruído
reduzidas do eSource em frequências acima de 200 Hz podem ser claramente vistas.
Figura 8

Padrões de feixe de campo distante no plano horizontal para arranjos
convencionais (esquerda) e eSource (direita), de Li e Bayly (2017)

Nota: O eixo radial representa a frequência da fonte em Hertz variando de 0 Hz no centro a
1.000 Hz no perímetro externo de cada figura. Os resultados são para arranjos de 3,147 CUI.
A Tabela 5 mostra uma comparação geral da SEL da fonte considerando vários sistemas de
ponderação de sensibilidade auditiva em mamíferos marinhos, reproduzidos de Li e Bayly
(2017). Esta tabela indica a redução efetiva no nível de ruído de fonte alcançado pelo eSource
em relação aos três grupos de audição funcionais de mamíferos marinhos. O benefício é maior
para os cetáceos de MF e de HF. Os resultados do audiograma para os cetáceos de LF na
Tabela 5 mostram um benefício maior do eSource do que o sugerido pelos resultados
ponderados M. Essa avaliação usa ponderações M (Figura 2).
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Tabela 5
SELs globais de fontes de ar convencional e eSource 3.147 CUI sob
diferentes sistemas de ponderação de frequência (Li e Bayly, 2017).

4.0
4.1
4.1.1

MODELAGEM DE DECAIMENTO
Parâmetros de entrada de modelagem
Batimetria

Os dados batimétricos utilizados para a modelagem da propagação do som foram fornecidos
pela WesternGeco e estão apresentados na Figura 6.
Figura 6
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Perfil de velocidade do som

Os dados de temperatura e salinidade necessários para derivar os perfis de velocidade do som,
foram obtidos a partir de um artigo de 2013 descrevendo a variabilidade do oceano, na Bacia
de Santos (Belo e da Silveira 2013). Os perfis de velocidade do som foram derivados com base
na “equação de Del Grosso” (Del Grosso, 1974).
A Figura 7 apresenta os perfis de velocidade de som típicos neste local. A figura demonstra
uma forte termoclina e superfície. Há pouca mudança na temperatura em uma base sazonal
nesta latitude e, por essa razão, esse perfil de velocidade de som é considerado representativo
das condições ao longo do ano. O duto de superfície favorece a propagação do som de uma
matriz de fonte acústica próxima à superfície.
Figura 7

4.1.3

Perfil de velocidade de som típico (todas as estações) na área do projeto

Modelo geoacústico do fundo do mar

A WesternGeco forneceu dados litológicos, que indicaram que o fundo do mar ao longo da área
do projeto é de argila, por profundidades de pelo menos 50m abaixo do fundo da água e na
maioria dos locais que se estendem a profundidades consideravelmente maiores.
A Tabela 6 apresenta propriedades geoacústicas para o modelo geoacústico proposto.
Tabela 6

Parâmetros geoacústicos para o modelo de fundo de argila proposto

Material do
fundo do mar

Densidade
(kg/m3)

Argila

1420

SLR

Parâmetros da Onda Compressional
Velocidade (m/s)
Atenuação (dB/λ)
1520
0.2
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Metodologias e procedimentos detalhados de modelagem

As subseções abaixo descrevem as metodologias e procedimentos de modelagem para prever
SELs e níveis de ruído recebidos em outras métricas acústicas relevantes (ou seja, Peak SPLs
e RMS SPLs), para um único disparo do arranjo de 5.085 CUI eSource (e500A), bem como
para o SELs cumulativos dentro de um período de 24 horas, para um cenário de pesquisa
típico assumido.
4.2.1

Modelagem de curto alcance

4.2.1.1 Metodologia e procedimento de modelagem
A modelagem de curto alcance é usada para modelar os SELs recebidos a uma distância
próxima a cada fonte de ar, considerando o efeito de campo próximo do campo de som. Como
tal, as previsões para o caso de curto alcance, são modeladas, adicionando ou reconstruindo
as formas de onda do sinal recebido de unidades de fonte de ar comprimido individuais, dentro
do arranjo.
O algoritmo de modelagem de integração de número de onda SCOOTER (Porter, 2010), é
usado para calcular as funções de transferência (amplitudes e fases), entre as fontes e os
receptores. O SCOOTER é um código de elementos finitos, para computação de campos
acústicos, em ambientes independentes de intervalo. O método é baseado na computação
direta da integral espectral e é capaz de lidar com um leito marítimo arbitrário, em camadas
com características tanto elásticas, quanto fluidas.
Os seguintes procedimentos foram seguidos para calcular as SELs recebidas, para casos de
curto alcance:
1. O algoritmo de modelagem SCOOTER é executado para frequências de 1 Hz a 1 kHz,
em incrementos de 1 Hz. A profundidade da fonte é considerada como a profundidade
do arranjo de 7,5 m. Uma grade de receptor de 1 m de alcance (alcance máximo 4,0
km), e 1 m de profundidade, é aplicada para os receptores selecionados. Para cada
receptor em grade, o SEL recebido é calculado seguindo as etapas 2) a 5);
2. O intervalo da fonte para cada receptor é calculado, e a função de transferência entre a
fonte e o receptor é obtida pela interpolação dos resultados produzidos pelo algoritmo
de modelagem SCOOTER na Etapa 1). Esta interpolação envolve a amplitude e a fase
da forma de onda do sinal, no domínio da frequência;
3. O sinal de domínio de frequência complexo, da forma de onda de assinatura nocional
para cada elemento de fonte, é calculado via “Transformada de Fourier” e multiplicado
pela função de transferência correspondente da Etapa 2) para obter a representação do
domínio de frequência do sinal recebido do elemento da fonte;
4. A forma de onda, do sinal da fonte do arranjo, é reconstruída via, “Transformada Inversa
de Fourier". As formas de onda de sinal recebida, de todas as fontes de ar no arranjo,
são somadas para obter a forma de onda geral recebida; e
5. A forma de onda do sinal é quadrada e integrada ao longo do tempo, para obter o valor
de SEL recebido. Alternativamente, o valor SEL também pode ser calculado, através da
integração da densidade de potência de energia (ESD), sobre a frequência na Etapa 3).
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4.2.1.2 Cenários de modelagem
Os dados de entrada de modelagem para o caso de modelagem de curto alcance, como o perfil
de velocidade do som e os modelos geoacústicos do fundo do mar, foram detalhados na Seção
4.1. Para analisar as variações de SEL recebidas com as mudanças de profundidade da água,
a modelagem foi realizada para quatro casos de profundidade, cobrindo as faixas de
profundidade ao longo de toda a área de levantamento (ou seja, 1.100 m, 1.800 m, 2.500 me
3.200 m).
4.2.2

Modelagem de longo alcance

4.2.2.1 Metodologia e procedimento de modelagem
A modelagem de longo alcance geralmente envolve fatores ambientais complexos e variáveis
(como perfis de velocidade de som e variações batimétricas), ao longo de uma extensa faixa de
ambiente de propagação de som e requer um algoritmo de previsão de modelagem eficiente
com precisão razoável. Portanto, a predição de modelagem para o caso de longo alcance é
realizada usando os níveis de fonte de campo distante das bandas de frequência de oitava e
seus cálculos correspondentes de perda de transmissão.
O algoritmo de modelagem de equação parabólica de fluidos (PE) é usado para calcular a
perda de transmissão entre a fonte e o receptor.
Os níveis de exposição sonora recebidos são calculados seguindo o procedimento abaixo:
1) Níveis de fonte de um terço de oitava para cada azimute a ser considerado, são obtidos
integrando o espectro de fonte de plano horizontal, sobre cada banda de frequência e
estes níveis são então corrigidos para os níveis de SEL;
2) A perda de transmissão é calculada em frequências centrais de banda, de um terço de
oitava de 8 Hz a 1 kHz, com um alcance máximo de 200 km e em incrementos de
azimute de 15 graus. A variação da batimetria ao longo de cada trilha de modelagem é
obtida via interpolação, a partir do conjunto de dados de batimetria;
3) Os níveis de SEL de um terço da oitava e a perda de transmissão, são combinados
para obter os níveis de SEL recebidos como uma função da amplitude, profundidade e
frequência;
4) Os níveis gerais de SEL recebidos são calculados pela soma de todos os níveis de SEL
da banda de frequência.
4.2.2.2 Cenário de modelagem
Um cenários de modelagem de longo alcance é proposto para os arranjos de 5.085 CUI
eSource e500A. O local de origem, conforme descrito na Tabela 7, foi selecionado para a
modelagem de longo alcance. Embora quatro arranjos separados, de fontes de disparo
sequencial sejam usados (deslocamento lateral de 1400m), a distância entre as fontes, pode
ser desconsiderada para fins de modelagem de longo alcance e, portanto, os resultados nesta
seção foram calculados com base simplesmente no arranjo de fonte única que está ativa em
qualquer momento.
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Tabela 7
Profundidade
da água, m
2552

Detalhes da localização da fonte única selecionada para a modelagem de
longo alcance
Coordenadas
[Easting, Northing]
[262734.5, 7270551.1]

Figura 8

4.2.3

Maio 2019

Localização
Representando um ponto central dentro da área prioritária

Local de modelagem de fonte de longo alcance

Modelagem de SEL cumulativa

4.2.3.1 Cenário modelado
Foi informado que a pesquisa proposta tem o seguinte cronograma de pesquisa:




SLR

Intervalo combinado de captura de levantamento, ao longo das 4 linhas de fonte de 8
segundos (velocidade da embarcação de 4,45 nós);
Número de disparos por dia 10.800;
Em 24 horas, um comprimento médio de linha de pesquisa de 198 km seria completado.
Dois exemplos de linhas de pesquisa representativas são mostrados na Figura 9.
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Com base no cronograma da pesquisa acima, uma linha de pesquisa representativa foi
selecionada para um cálculo de ruído cumulativo indicativo. O local selecionado passa pelo
local de modelagem de longo alcance (consulte a Tabela 7).
Embora haja alguma variação no impacto cumulativo com profundidade variável, a
profundidade da água, em toda a área do projeto é consistentemente profunda e, portanto,
espera-se que os resultados da modelagem cumulativa, desse único local, sejam
razoavelmente indicativos de efeitos cumulativos na área de pesquisa mais ampla.

Figura 9

Duas linhas de pesquisa representativas

4.2.3.2 Metodologia e procedimento de modelagem
O valor cumulativo do SEL é responsável pela energia acústica total recebida de todos os
impulsos sísmicos dentro de um período específico de exposição (ou seja, 24 horas).
Os SELs cumulativos recebidos da linha representativa, são calculados em locais de grade
individuais de cada disparo de pesquisa considerada, usando a metodologia e o procedimento
de modelagem de longo alcance, conforme detalhado na Seção 4.2.2.1. Como o cálculo do
SEL recebido de todos os 10.800 tiros de pesquisa individuais, seria excessivamente intensivo,
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os resultados foram calculados para um subconjunto de tiros ao longo da linha representativa,
com o nível de ruído acumulado ajustado para adicionar os efeitos de tiros intermediários.
O SEL cumulativo em localizações de grade de recepção individuais é obtido pela soma da
contribuição de SEL de todas os disparos da pesquisa ao longo da linha representativa. Para o
propósito de estimar impactos cumulativos, assume-se que todos os quatro arranjos de fontes
estão localizados ao longo da mesma linha, ou seja, as compensações entre as quatro
embarcações de origem são desconsideradas. Isso resulta em conservadorismo inerente na
avaliação das distâncias para os limites sonoros cumulativos, particularmente próximo aos
arranjos de fontes. Ao aumentar as distâncias das fontes, o efeito dessa simplificação é
reduzido.
Essa abordagem, calcula a exposição cumulativa da fonte móvel em um ponto localizado
diretamente na linha de origem. A partir desse ponto, a distância até os limites de exposição
cumulativa é estimada usando um relacionamento de 15 log R (R é a distância da linha de
origem). Uma relação 15 log R é considerada apropriada neste caso devido à propagação de
longo alcance ampliada ao longo do duto de superfície, que resulta em propagação em
distâncias maiores do que seria esperado em uma relação de perda esférica de 20 logR (que é
comumente aplicada em cenários de águas profundas).

4.2.4

Estimados de Pk SPLs, Pk-Pk SPLs e RMS SPLs – metodologia a partir de SELs
modelados

Para sinais individuais recebidos emitidos por fontes impulsivas, como as sísmicas de ar,
espera-se que as diferenças entre o SEL e outros parâmetros sonoros, como SPL / Pk-Pk SPL
/ RMS SPL, atinjam o pico no local de origem e diminua gradualmente com o recebimento de
locais mais distantes do local de origem. Isso se deve à seguinte base:




Teoricamente, o pulso de ar passa a aumentar os efeitos de distorção do guia de ondas
(por exemplo, dispersão, efeitos de interferência, reflexos no fundo do mar e na
superfície, diferenças de chegadas de tempo, etc.) com aumento da distância da fonte,
o que afeta predominantemente as características temporais do pulso (duração de pulso
estendida, etc. em vez dos níveis métricos baseados em energia (nível de pico mias
baixo / nível pico-pico)
A afirmação acima é suportada de forma confiável por numerosos estudos de pesquisa
teóricos e empíricos, por exemplo os estudos relevantes de modelagem e mensuração
de sinais de levantamentos sísmicos (por exemplo, Austin et al, 2013, Matthews e
MacGillivray, 2013, Galindo-Romero et al, 2015, McCauley et al, 2000 e 2016) mostram
que as diferenças entre os três parâmetros temporais Pk SPL, Pk-Pk SPL e RMS SPL)
e SEL são cada vez maiores, nos receptores mais próximos do local de origem.

4.2.4.1 SEL e Pk SPL/ Pk-Pk SPL
Conforme apresentado na Seção 3.3.2, as diferenças entre o Pk SPL / Pk-Pk e o SEL da
assinatura de campo distante do arranjo eSource (e500A) de 5.085 polegadas cúbicas (CUI), (a
uma distância de referência de 1 m do centro da matriz), são 20,3 dB e 27,3 dB,
respectivamente. Esses valores são tomados como os fatores de conversão, aplicados aos
SELs, para calcular as Pk SPLs recebidas e as Pk-Pk SPLs sobre o intervalo de recebimento,
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próximo ao local de origem. Essa abordagem é considerada conservadora para estimar
parâmetros acústicos relevantes, de campo próximo, com base nas previsões da SEL.
4.2.4.2 SEL e RMS SPL
Estudos empíricos anteriores demonstram que às distâncias, relativamente próximas das
fontes de ar (dentro de 1,0 km), a diferença entre SELs e RMS SPLs poderia estar entre 10 dB
e 15 dB (Austin et al, 2013, McCauley et al, 2000,). As diferenças podem cair para menos de 5
dB, quando as distâncias são próximas a 10 km (Austin et al, 2013). Espera-se que as
diferenças diminuam ainda mais, com as distâncias crescentes, além dos 10 km (Simon et al,
2018).
Para este projeto, as SPLs do RMS foram estimadas, com base nos seguintes fatores de
conversão, a serem aplicados aos SELs modelados, dentro de diferentes faixas de distância,
compilando de forma conservadora os resultados de modelagem do arranjo de fontes e acima
dos resultados de medições anteriores:


0 - 100m, um fator de conversão de 18,2 dB. Esta é a diferença entre RMS SPL e SEL da
assinatura de campo distante da arranjo eSource (e500A) de 5.085 polegadas cúbicas
(CUI) conforme modelado na Seção 3.3.2;



100 - 1.000m, fatores de conversão de 18,2 dB a 10 dB, seguindo uma tendência
logarítmica com a distância;



1.000 - 10.000m, fatores de conversão de 10 dB a 5 dB, seguindo uma tendência
logarítmica com a distância;



10.000 - 100.000m, fatores de conversão de 5 dB a 0 dB, seguindo uma tendência
logarítmica com a distância;



> 100.000 m, fator de conversão de 0 dB.

Os fatores de conversão SEL a RMS SPL, como uma função das faixas horizontais do arranjo
de fontes, são demonstrados na Figura 10.
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Fatores de conversão SEL para RMS SPL como uma função dos intervalos
horizontais do arranjo de fontes

Validação do modelo

Os seguintes exercícios de validação de modelo foram realizados em relação à modelagem do
arranjo de fonte sonora de curto alcance e modelagem de longo alcance:


O software de modelagem de origem, Gundalf, foi calibrado contra vários conjuntos de
dados de assinaturas registradas em campo próximo e foi validado, em relação a outros
modelos de assinaturas de arranjo de fontes de ar (Ainslie et al, 2016)



O modelo de curto alcance e o modelo de longo alcance foram validados, a partir de
alguns programas de medição acústica subaquática, realizados por terceiros
independentes, resultados similares entre resultados modelados e medidos, sendo
relatados (por exemplo, Simon et al. (2018) e Timothy (2018)).
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RESULTADOS DA MODELAGEM

Esta seção de relatório apresenta os resultados da modelagem em relação aos três
componentes do MDS, ou seja, modelagem de curto alcance, modelagem de longo alcance e
modelagem cumulativa de exposição a ruído.
5.1

Modelagem de curto alcance - SEL

Os SELs recebidos do arranjo eSource de 5.058 CUI, foram modelados para quatro casos de
profundidade de água (ou seja, 1.100 m, 1.800 m, 2.500 me 3.200 m). Tomando como
exemplo, o caso de 1.100 m de profundidade, a Figura 14 mostra o máximo de SELs recebidos
na coluna de água para um único disparo em função do azimute (0 - 360o) e da faixa horizontal
de campo próximo do centro do arranjo(0 - 4km). A Figura 14 ilustra SELs ligeiramente mais
altas em determinados azimuts, particularmente ao longo dos azimuts de cross-line, como
resultado da diretividade da matriz.
Figura 11

SLR

SELs máximos previstos na coluna de água em função do azimute e da faixa
horizontal do centro do arranjo, profundidade da água de 1.100 m.
Azimute de 0 grau corresponde à direção in-line.
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A Figura 15 mostra um gráfico de dispersão das SELs máximas previstas ao longo da coluna
de água para todos os azimutes como uma função da faixa horizontal (0 - 4 km) do arranjo de
fontes. Os resultados são mostrados para todos os quatro casos de profundidade da água.
Em relação à Figura 15:


Em distâncias horizontais próximas ao centro da matriz (<1,5 km), as SELs máximas
recebidas são quase idênticas para todos os quatro casos de profundidade de água,
devido aos SELs máximos sendo dominados pela energia acústica de chegada direta da
fonte da matriz.



Em distâncias horizontais mais distantes do centro do arranjo (> 1,5 km), os SELs
máximos recebidos, são os mais baixos para a profundidade de água de 1.100 m, e a
mais alta para 3.200 m de profundidade de água. Isto porque, para uma propagação
sonora de campo relativamente distante, o campo sonoro de uma profundidade de água
de 1.100 m tem a mais forte interação entre o som e o fundo do mar (com a presença de
um perfil de velocidade de som de refração para baixo e fundo oceânico de argila,
acusticamente absorvente). A interação entre o som e o fundo do mar está ficando fica
mais fraca quando as profundidades da água são maiores que o eixo do canal SOFAR.
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Figura 12 Os SELs máximos previstos em toda a coluna de água para todos os
azimutes em função da faixa (0 a 4 km) dos locais de origem com profundidades de água
de 1.100m (azul), 1.800m (vermelho), 2.500m (verde) e 3.200m (preto)

5.2

Resultados da modelagem de curto alcance - outros parâmetros

A Tabela 8 descreve as SELs máximas previstas e as Pk SPLs estimadas, Pk SPLs, Pk-SPLs
e RMS SPL na coluna de água para todos os azimutes em função da distância horizontal do
arranjo de fontes para dois casos de profundidade de água (1.100 me 3.200 m) como
exemplos, com base nos resultados de modelagem de curto alcance da SEL, como na Seção
5.1 e abordagem de estimativa relevante, como na Seção 4.2.4.
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Tabela 8 Os SELs, Pk SPLs, Pk-Pk SPLs e RMS SPL máximos na coluna de água para
todos os azimutes como uma função da distância do arranjo de fontes para duas
profundidades
Distância
horizontal
do arranjo
de fontes, m

Os níveis máximos previstos através da coluna de água para todos os azimutes
Profundidade de água de 1100 me 3200 m
SEL,
2

dB re 1 μPa ·s
1.100 m

5
10
20
50
80
100
200
500
800
1,000
2,000
4,000

3.200 m

Pk SPL,

Pk-Pk SPL,

RMS SPL,

dB re 1 µPa

dB re 1 µPa

dB re 1 µPa

1.100 m

215
213
204
197
193
191
184
176
172
169
161
148

3.200 m

1.100 m

235
233
224
217
213
211
204
196
192
170
163
154

189
181
168

3.200 m

1.100 m

242
240
231
224
220
218
211
203
199
190
183
174

196
188
175

3.200 m
233
231
222
215
211
209
200
188
183

197
190
181

179
170
155

180
172
161

Observa-se que todos os resultados mostrados são não ponderados e não podem ser
diretamente comparados com os limites de impacto para os mamíferos marinhos que envolvem
ponderações de frequência para levar em consideração as sensibilidades de audição de
mamíferos marinhos.
5.3

Modelagem de Longo Alcance

A Figura 16 mostra um composto de espectros de ruído ambiente do oceano. Em frequências
mais baixas em torno de 100 Hz, o ruído ambiente pode atingir níveis de ~ 90 dB re 1 Pa.
Níveis mais altos de ruído ambiente são comumente medidos no oceano em frequências ainda
mais baixas, enquanto em frequências mais altas a intensidade do ruído ambiente tende a ser
um pouco menor.
A Figura 17 à Figura 19 mostra exemplos de propagação do som de longo alcance do
levantamento sísmico, na forma de “fatias” verticais para baixo, através da coluna de água, ao
longo de três azimutes diferentes, para fora de um local de fonte representativo L2. Esses
números indicam que o ruído dos arranjos de fontes, se propaga a longas distâncias,
particularmente no duto de superfície. No entanto, o exame dos efeitos de propagação em
diferentes frequências, indica que a maior parte da energia está em frequências muito baixas,
menores que 100 Hz. Em frequências mais altas, muito pouca energia se propaga a distâncias
maiores e os níveis de som recebidos nessas bandas de frequência mais altas, são
consideravelmente menores.
Na maioria das frequências mais altas, os níveis de ruído de uma fonte sísmica, aparecerão em
“bandas”, para serem similares aos níveis do ambiente entre 40 e 60 km de alcance. Além de
100 km, o nível de ruído, em grande parte da coluna de água, estará abaixo dos níveis sonoros
naturais de ruído ambiente. No entanto, efeitos de focalização do perfil de velocidade do som e
diferenças na batimetria produzirão variação nos níveis modelados. Assim, esses resultados
iniciais devem ser usados como estimativas até o relatório final estar completo.
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Composto de espectros de ruído ambiente de Wenz (1962)

27

Schlumberger-Private

CONFIDENCIAL

Westerngeco Serviços De Sismica Ltda

SLR Project No.: 201.19065.00000

Modelagem de Ruído Subaquático

Maio 2019

Figura 14 Exemplo de SELs modelados versus alcance e profundidade ao longo de uma propagação devida a sudeste (azimute = 150˚)
a partir do local de origem L2. (a) SEL global (soma de todas as frequências até 2 kHz). (b) - (e) contribuição das bandas de frequências
individuais da terceira oitava para o SEL global recebido, indicando que a energia sonora dominante que se propaga a longas distâncias
é inferior a 100 Hz.
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Figura 15 Exemplo de SELs modelados versus alcance e profundidade ao longo de uma propagação devida a sudeste (azimute = 180˚)
a partir do local de origem L2. (a) SEL global (soma de todas as frequências até 2 kHz). (b) - (e) contribuição das bandas de frequências
individuais da terceira oitava para o SEL global recebido, indicando que a energia sonora dominante que se propaga a longas distâncias
é inferior a 100 Hz.
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Figura 16 Exemplo de SELs modelados versus alcance e profundidade ao longo de uma propagação devida a sudeste (azimute = 210˚)
a partir do local de origem L2. (a) SEL global (soma de todas as frequências até 2 kHz). (b) - (e) contribuição das bandas de frequências
individuais da terceira oitava para o SEL global recebido, indicando que a energia sonora dominante que se propaga a longas distâncias
é inferior a 100 Hz.
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Modelagem de SEL cumulativa

Como apresentado a partir dos resultados de modelagem de curto alcance na Seção 5.1, o
nível de exposição sonora de um tiro do levantamento, a uma distância de 1,0 km é até 30 dB
menor que um levantamento a uma distância próxima de 30 m do local de recepção. No
entanto, com a localização de recepção perpendicular mais afastada das linhas de pesquisa, as
diferenças de distância entre os disparos da pesquisa estão se tornam menores e as
contribuições de exposição de som dos vários disparos adjacentes ao longo das linhas de
pesquisa se tornam mais significativos.
A modelagem cumulativa de SEL foi realizada para um cenário típico de pesquisa de 24 horas,
conforme descrito na Seção 4.2.3.1, com base na metodologia e procedimento de modelagem
descritos na Seção 4.2.3.2, para casos ponderados de SEL24 com funções de ponderação de
frequência de diferentes grupos de audição de mamíferos marinhos aplicados.
5.5

Zonas de impacto

Com base nos resultados da modelagem de decaimento sonoro apresentados acima, as zonas
de impacto (isto é, a distância limite máxima horizontal) para as espécies de interesse da fauna
marinha são resumidas nas seguintes sub-secções abaixo.
O 2018 NMFS Technical Guidance fornece "critérios métricos duplos", significando que tanto os
impactos devidos ao pico de ruído (Pk SPL) quanto a exposição acumulada ao ruído (SEL24hr)
devem ser considerados em relação ao impacto LMP e LMT para mamíferos marinhos.
As zonas de impacto também são discutidas para o impacto no comportamento de mamíferos
marinhos usando os limites intermediários do NMFS.
5.5.1

Zonas de impacto - exposição imediata de pulsos únicos

As zonas de impacto baseadas em Pk SPL são estimadas e apresentadas na Tabela 9 para
efeitos de LMP e LMT em mamíferos marinhos. Como a água em toda a área do projeto é
consistentemente profunda, quase não há variação nessas distâncias em toda a área do
projeto.
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Zonas de impacto de pulsos únicos para LMP e LMS de mamíferos
marinhos

Grupo de audição
de mamíferos
marinhos

Zonas de impacto – distâncias horizontais máximas
da fonte aos níveis de limite de impacto
Dano (LMP) início

LMT início

Criterio - Pk
SPL
dB re 1 µPa

Distância máxima
do limite, m

Criterio - Pk SPL
dB re 1 µPa

Distância máxima
do limite, m

Cetáceos de
frequência baixa (LF)

219

38

213

75

Cetáceos de
frequência meia (MF)

230

15

224

20

Cetáceos de
frequência alta (HF)

202

250

196

500

Espera-se que os mamíferos marinhos experimentem uma mudançã permanente do limite
auditivo (LMP) em estreita proximidade com a matriz de origem, devido à exposição imediata a
pulsos individuais. Com base em zonas de critérios estimados de impacto estimados por PkSPL como na Tabela 9, esta distância varia de 15 m para os cetáceos MF até aos 250 m para
os cetáceos HF. Espera-se que as zonas de um limite mudançã temporária (LMT) para
mamíferos marinhos de todos os grupos de audição sejam de 20 a 500 m da fonte de matriz
para todos os cenários de profundidade da água avaliados.
5.5.2

Zonas de impacto - exposição cumulativa de múltiplos pulsos

Conforme descrito na Seção 5.4, os campos sonoros cumulativos no SEL24hr não ponderado e
no SEL24hr ponderado com funções de ponderação de frequência relevantes aplicadas são
modelados com base em um cenário típico de operação de levantamento de 24 horas.
As zonas de impacto cumulativo (ou seja, as distâncias perpendiculares horizontais máximas
das linhas de pesquisa avaliadas até os níveis de limiar de impacto cumulativo) são estimadas
com base nos resultados de modelagem acima. A Tabela 10 apresenta os efeitos cumulativos
de LMP e LMT para mamíferos marinhos.
Entre os mamíferos marinhos de todos os três grupos de audição, os cetáceos de baixa
frequência têm as maiores zonas de impacto LMP e LMT, como pode ser visto na Tabela 10.
As zonas de impacto LMP estão previstas para se estender até 4 km da linha de pesquisa
adjacente. O típico cenário de operação de pesquisa de 24 horas considerado, e as zonas de
impacto LMT estão previstas para se estender até 40 km a partir das linhas de pesquisa
adjacentes. Um modelo de perda de transmissão de 15 * log (R) foi usado para determinar as
distâncias máximas de limiar e algum conservadorismo é inerente às previsões devido à
simplificação dos quatro arranjo de fontes a serem representadas ao longo de uma única linha.
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Zonas de mamíferos marinhos com impacto cumulativo de múltiplos
impulsos para LMP e LMT

Grupo de audição
de mamíferos
marinhos

Zonas de impacto - distâncias horizontais máximas perpendiculares
de linhas de pesquisa avaliadas a níveis cumulativos de impacto
Início Dano (LMP)

Início LMT

Critério –
SEL24hr Ponderado
2
dB re 1 μPa ·s

Distância
máxima do
limite, m

Critério –
SEL24hr Ponderado
2
dB re 1 μPa ·s

Distância
máxima do
limite, m

Cetáceos de
frequência baixa (LF)

183

4.000

168

40.000

Cetáceos de
frequência meia (MF)

185

-

170

75

Cetáceos de
frequência alta (HF)

155

10

140

100

Deve-se observar que o nível de exposição cumulativa em um determinado local é modelado
com base na suposição de que os animais não se movem e estão constantemente expostos ao
ruído da fonte de ar da pesquisa em um intervalo fixo durante todo o período de 24 horas. No
entanto, os mamíferos marinhos não ficariam no mesmo local durante todo o período e seria de
esperar que se afastassem da fonte de ruído. Portanto, as zonas de impacto avaliadas para a
lesão de mamíferos marinhos representam o pior cenário teórico.
5.5.3

Zonas de impacto - perturbação comportamental intercalar do NMFS

As distâncias para os limites acústicos submarinos intercalares do NMFS para perturbação
comportamental de 160 dB RMS SPL podem ser determinadas a partir da última coluna e são
da ordem dos 4000 m. Note-se que este limiar NMFS RMS SPL não é ponderado, e o conteúdo
de frequência da fonte não é levado em consideração na determinação das distâncias em que
a perturbação comportamental dos mamíferos marinhos pode ocorrer. Conforme discutido na
Seção 3.4, o arranjo eSource foi projetado para minimizar as emissões de ruído nas
frequências mais altas que se espera que sejam mais prejudiciais para os mamíferos marinhos.
A Tabela 5 indica que, mesmo para os cetáceos LF, ponderar a fonte para considerar os
audiogramas de mamíferos marinhos resulta em uma força de fonte efetiva (por pulso SEL) que
pode ser em torno de 12-13 dB menor que a força da fonte não ponderada. Por esta razão,
recomenda-se que as previsões da extensão da perturbação comportamental para os
mamíferos marinhos com base na distância até ao limite não ponderado de 160 dB RMS SPL
NMFS sejam interpretadas com cautela. O benefício do arranjo eSource em relação às fontes
de ar comprimido convencionais não é evidente quando se usa um limite de interrupção de
comportamento não ponderado.
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SUMÁRIO

A WesternGeco está propondo um programa de pesquisa sísmica marítima Wide Azimuth no
Brasil. Este relatório detalha o estudo de modelagem para decaimento sonoro, que foi realizado
para a pesquisa proposta e inclui quatro componentes de modelagem - modelagem de arranjo
de fontes, modelagem de curto alcance, modelagem de longo alcance e modelagem cumulativa
de exposição sonora.
As fontes sonoras da pesquisa, são quatro arranjos eSource de 5.085 polegadas cúbicas (CUI)
a serem colocadas em quatro embarcações, a cada 1400m de distância. Cada arranjo de
fontes consiste de 24 unidades de ar comprimido e500A ativas, com uma profundidade de 9 m
e uma pressão de operação de 2.000 libras por polegada quadrada (PSI).
Os quatro arranjos de fontes serão disparados sequencialmente. A modelagem da fonte mostra
que para um único disparo, o nível de pressão sonora pico é 256,0 dB re 1 µPa @ 1m, o nível
de pressão sonora pico a pico é 263,0 dB re 1 µPa @ 1m, o nível de pressão sonora quadratica
media é 253,6 dB re 1 µPa @ 1m, e o nível de exposição sonora (SEL) é 235,7 re µPa2 · s @
1m.
A modelagem da fonte demonstra que o ruído gerado pela tecnologia eSource de largura de
banda controlada, é concentrado em baixas frequênciasfrequências, menores que 200 Hz. Um
declínio rápido nos níveis de ruído da fonte espectral é evidente para frequênciasfrequências
superiores a 200 Hz.
A modelagem de longo alcance, indica que o ruído se propaga a longas distâncias,
particularmente no duto de superfície. No entanto, a análise dos efeitos de propagação em
diferentes frequênciasfrequências indica que a maior parte da energia está em
frequênciasfrequências muito baixas, menores que 200 Hz. Na maioria das frequências mais
altas, os níveis de ruído de uma fonte sísmica aparecerão em “bandas”, para serem similares
aos níveis do ambiente, entre 40 e 60 km da fonte. Além de 100 km, o nível de ruído em grande
parte da coluna de água estará abaixo dos níveis sonoros naturais de ruido .
Este relatório identifica as zonas estimadas de impacto para mamíferos marinhos, com
referência a níveis de orientação, para limite de mudanças permanente e temporário,
considerando tanto os níveis máximos de ruído de disparos individuais, quanto exposições
cumulativas potenciais durante um período indicativo de 24 horas.
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APÊNDICE A
Terminologia acústica
Pressão Sonora

Um desvio da pressão hidrostática ambiente causada por uma onda
sonora.

Nível de Pressão
Sonora (SPL sigla
em inglês)

A relação logarítmica da pressão sonora com a pressão de
referência. A pressão subaquática de referência é Pref = 1 µPa

Raiz Quadrada
Média de Nível de
Pressão Sonora de
(RMS SPL sigla em
inglês)

A pressão de som quadrada média é a média da pressão quadrada
sobre a duração do pulso. O nível de pressão sonora da raiz
quadrada média é a relação logarítmica da raiz da pressão
quadrada média com a pressão de referência. A duração do pulso é
considerada como a duração entre os pontos de 5% e 95% na
curva de energia cumulativa.

Nível de Pressão
Sonora Pico (Peak
SPL sigla em inglês)

O nível de pressão sonora pico-a-pico é a razão logarítmica da
diferença entre a pressão máxima e a mínima sobre o evento de
sinal impulsivo para a pressão de referência.

Nível de Pressão
Sonora Pico-a-Pico
(Peak-Peak SPL
sigla em inglês)

O nível de pressão sonora pico-a-pico é a razão logarítmica da
diferença entre a pressão máxima e a mínima sobre o evento de
sinal impulsivo para a pressão de referência.

Nível de Exposição
Sonora (SEL sigla
em inglês)

O SEL é uma medida de energia. Especificamente, é o nível de dB
da integral de tempo da pressão sonora instantânea quadrática
normalizada para um período de 1 s.

Densidade Espectral
de Potência (PSD
sigla em inglês )

PSD descreve como a potência de um sinal é distribuída com
frequência

Nível da Fonte (SL
sigla em inglês )

O nível da fonte acústica é o nível referenciado a uma distância de
1m de uma fonte pontual.

Níveis de Banda de
1/3 de Oitava

A energia de um som é dividida em uma série de bandas de
freqüência adjacentes, cada uma com 1/3 de largura de oitava

Perfil de velocidade
de som

Um gráfico da velocidade do som na coluna de água em função da
profundidade.
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suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

SQNVQM4PIW3MVHVF

05/04/2019 - 10:31:57

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização:
07/12/2015
Data de validade:
CPF: 851.106.477-04
NOME: CLAUDIO FRANCESCO MANDARINO
LOGRADOURO: RUA DOS INVALIDOS
N.º: 153
COMPLEMENTO: 1507
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
UF: RIO DE JANEIRO
Ocupações e áreas de atividades declaradas:

03/04/2021

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:
i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional;
iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas
atividades; e
iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.
O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física
inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA

03/04/2019 - 14:13:42

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
03/04/2019
03/04/2019
03/07/2019

Registro n.º
58395
Dados básicos:
CPF:
188.740.628-00
Nome:
JOSÉ LUIZ ALTMAYER PIZZORNO
Endereço:
logradouro: RUA AYRTON SENNA DA SILVA
N.º:
126
Bairro:
JARDIM CAMPOMAR
CEP:
28890-000

Código CBO
2134-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA 52
RIO DAS OSTRAS
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Geólogo
Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

4HKT3XB7FBJHWVW7

03/04/2019 - 14:11:15

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
03/04/2019
03/04/2019
03/07/2019

Registro n.º
248380
Dados básicos:
CPF:
028.398.447-37
Nome:
LARA VAROVESKA
Endereço:
logradouro: RUA BOM PASTOR
N.º:
481
Bairro:
TIJUCA
CEP:
20521-060

Código CBO
2134-05
2134-05
2134-05
2134-05
2134-05

Complemento:
Município:
UF:

APTO 1009 / BL 2
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Geólogo
Estudar ambientes terrestres e aquáticos
Geólogo
Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica
Gerir atividades de proteção, conservação e reabilitação
Geólogo
ambiental
Geólogo
Controlar serviços de geologia, geofísica e oceanografia
Geólogo
Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

J8A4CIZRR682XYWM

03/04/2019 - 10:04:34

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
03/04/2019
03/04/2019
03/07/2019

Registro n.º
305402
Dados básicos:
CPF:
081.044.677-43
Nome:
MARCIO REIS DE OLIVEIRA
Endereço:
logradouro: RUA MARIO BARRETO
N.º:
33
Bairro:
TIJUCA
CEP:
20510-390

Código CBO
2134-05
2134-05
2140-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA 201 FUNDOS
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Geólogo
Controlar serviços de geologia, geofísica e oceanografia
Geólogo
Prestar assessoria e consultoria
Engenheiro Ambiental
Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

QJ2N87NRHYEQP4VH

03/04/2019 - 14:27:05

3436-00-EAS-RL-0001-03
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II.12 -

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_05_06_2018_Aeroporto

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

PONTOS

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Object ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

MD_LONGITU

Coordenada/Longitude

String

MD_LATITUD

Coordenada/Latitude

String

CD_UTIL_AE

Código da utilidade (público ou privado)

String

NM_NOME

Nome do Aeroporto

String

UF

Estado

String

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_EcologyBrasil_25_03_2019_AE_Soci
o

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

PONTOS

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

NM_MUNICIP

Município

String

CD_GEOCMU

Código do município

String

figura1

Seleção dos Municípios que aparecem na figura 01

String

figura2

Seleção dos Municípios que aparecem na figura 02

String

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_ICMBio_MMA_20_03_2019_Alimenta
caoTartarugas

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ICMBIO/MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Campo de identificação interno

Long

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_05_06_2018_AmericaDoSul

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

OBJECTID_1

Padrão de identificação 1

Long

OBJECTID_2

Padrão de identificação 2

Long

OBJECTID

Padrão de identificação

Long

PAIS

Nome do País

String

Shape_Leng

Comprimento do shape

Double

Shape_Le_1

Comprimento do shape 1

Double

Shape_Le_2

Comprimento do shape 2

Double

Shape_Area

Área do shape

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_05_06_2018_AreaAquis
icao

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

WESTERNGECO

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

OBJECTID

Identificação automática do arquivo

long

Shape_Leng

Comprimento do shape

Double

Shape_Area

Área do shape

Double

Hectares

Área do Poligono em hectares

Double

Area

Área do Poligono em quillometros

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_28_03_2019_AreaAquisicaoP
rioritaria

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

WESTERNGECO

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

Name

Identificação do poligono

String

Area

Área do Poligono

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BCampos_Petrobras_OGX_EcologyBrasil_20_06_2018_Are
aDesovaQuelonios

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

POLIGONO

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDA
DE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO
Nome

DESCRIÇÃO DO CAMPO
Nome do arquivo

TIPO DO DADO
Text

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_05_06_2018_AreaMan
obra

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLIGONO

FONTE:

WESTERNGECO

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

OBJECTID

Identificação automática do arquivo

Long

Shape_Leng

Comprimento do shape

Double

Shape_Area

Área do shape

Double

NEAR_FID

Código de identificação de distância

Long

NEAR_DIST

Distância em metros

Double

Dist_km

Distância em km

Double

Hectares

Área do polígono em hectares

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_28_03_2019_AreaManobra
Prioritaria

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

POLIGONO

FONTE:

WESTERNGECO

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDA
DE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

Name

Nome

String

Area

Área do Poligono em km²

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_MMA_18_06_2018_AreaPrioritariaConse
rvacao

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Object ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

Geometry

GID0

Código do registro

String

ACAO_PRI1

Ação prioritária

String

BIOMA2

Bioma

String

SUB_BIOM3

Sub bioma

String

NOME4

Nome

String

COD_ID5

Código de identificação

String

TIPO6

Tipo

String

IMPORTAN7

Importância

String

PRIORIDA8

Prioridade

String

ACAO19

Ação 1

String

ACAO210

Ação 2

String

ACAO311

Ação 3

String

ACAO412

Ação 4

String

ACAO513

Ação 5

String

ACAO614

Ação 6

String

CRIA_UC15

Criação de unidade de conservação

String

GRUPO_UC16

Grupo unidade de conservação

String

CARACTER17

Característica

String

OPORTUN18

Oportunidade

String

AMEACAS19

Ameaças

String

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_EPE_10_07_2019_BaciasSedimentares

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Object ID

shape

Tipo de geometria da feição

GEOMETRY

Situação

Situação da Bacia

String

Nome_Bacia

Nome da bacia

String

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_MMA_05_06_2018_Batimetria

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

GEOMETRY

OBJECTID

Campo de identificação interno

Long

Cota Mínima

Profundidade mínima

Long

Cota Máxima

Profundida máxima

Long

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
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PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_05_06_2018_Capital.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

PONTO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Object ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

GEOMETRY

nome

Nome da capital

String

nomeabrev

Nome da capital abreviado

String

geometriaa

Geometria

String

tipocapita

Tipo da capital

String

id_produto

Campo de identificação interno

Long

id_element

Campo de identificação interno

Long
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_IBGE_05_06_2018_EstadosRecorte

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

Geometry

NM_ESTADO

Nome do estado

String

NM_REGIAO

Nome da região

String

CD_GEOCUF

Geocódigo do estado

String
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BCampos_CPRM_20_06_2018_Estrutural

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHAS

FONTE:

CPRM

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

Legenda

Classificação das Estruturas Tectônicas na bacia de Campos

String

Bacia

Bacia Sedimentar da qual a estrutura tectônica faz parte

Text
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BCampos_Petrobras_21_06_2018_Faciologico.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

PETROBRAS

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Identificação interna

Long

CLASSE01

Classificação faciológica

String

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantos_Petrobras_21_06_2018_Faciologico.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

PETROBRAS

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DE DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Identificação interna

Long

CLASSE01

Classificação faciológica

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BCampos_PALMA_etal_21_06_2018_Geomorfologia
.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

PALMA et al.

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

Shape

Tipo de geometria da feição

ID

Identificação interna

Long

Legenda

Classes de geomorfologia

String

Label

Nome das Classes de Geomorfologia

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantos_PALMA_etal_21_06_2018_Geomorfolog
ia.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

PALMA et al.

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Identificação interna

Long

Legenda

Classes de geomorfologia

String

Label

Nome das Classes de Geomorfologia

String
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_Gaston_20_03_2019_ImportanciaCet
aceos

FORMATOS:

Shapefile

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ICMBio/MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Campo de identificação interno

Long

GRIDCODE

Campo de identificação interno

Long

Classifica

Classificação das áreas de importância para Cetáceos

Double

e___S_S

Campo de identificação interno

String
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NOME DO ARQUIVO:

Petrobras_02028.000026_2012-17_Brasil_MMA_2006_09_29_Isobata.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

shape

Tipo de geometria da feição

GEOMETRY

ID

Campo de identificação interno

String

Profundidade

Profundidade

String
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NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_EcologyBrasil_01_04_2019_Limite160_
180db

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDAD
E

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

Name

Nome

Long

Area

Área em km²

Long

Buffer_Dist

Distância do Buffer

Double

ORIG_FID

Campo de identificação interno

String

Limite

Amplitude - Limite

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_IBGE_05_06_2018_LimEstadual.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

Geometry

NM_ESTADO

Nome do estado

String

NM_REGIAO

Nome da região

String

CD_GEOCUF

Geocódigo do estado

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_10_07_2019_LimiteMunicipal.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

TIPO DE DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

FID_3436_b

Campo de identificação interno

Long

nome

Nome do município

String

nomeabrev

Nome do município abreviado

String

geometriaa

geometria

String

geocodigo

Geocódigo do município

String

anoderefer

Ano de referência

Long

id_produto

Campo de identificação interno

Long

id_element

Campo de identificação interno

Long

AreaEstudo

Municípios que fazem parte da área de estudo

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_10_0_2019_MunicipiosCosteiros.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

TIPO DE DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

FID_3436_b

Campo de identificação interno

Long

nome

Nome do município

String

nomeabrev

Nome do município abreviado

String

geometriaa

geometria

String

geocodigo

Geocódigo do município

String

anoderefer

Ano de referência

Long

id_produto

Campo de identificação interno

Long

id_element

Campo de identificação interno

Long

AreaEstudo

Municípios que fazem parte da área de estudo

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_10_07_2019_Municipio.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

TIPO DE DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

FID_3436_b

Campo de identificação interno

Long

nome

Nome do município

String

nomeabrev

Nome do município abreviado

String

geometriaa

geometria

String

geocodigo

Geocódigo do município

String

anoderefer

Ano de referência

Long

id_produto

Campo de identificação interno

Long

id_element

Campo de identificação interno

Long

AreaEstudo

Municípios que fazem parte da área de estudo

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_IBGE_05_06_2018_Litoral.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

FID_3436_b

Campo de identificação interno

Long

NM_ESTADO

Nome do estado

String

NM_REGIAO

Nome da região

String

CD_GEOCUF

Geocódigo do Estado

String
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_Petrobras_OGX_Spetrum_EcologyBrasil_20_
06_2018_OcorrenciaMamiferos.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃ
O DA FEIÇÃO:

PONTO

FONTE:

Petrobras, OGX, Spetrum, Ecology Brasil

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNI
DADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

Id

Campo de identificação interno

Long

GRUPO

Grupo

String

LEGENDA

Legenda

String

tipo

Tipo

String

Tipo_1

Tipo 01

String

Espécie_I

Espécie

String

Nome_Comum

Nome comum

String

Date

Data

data

File_nº

Código

String

Scientific

Nome Científico

String

Common_nam

Nome Comum

Double

Nº_of_ani

Código/Número

Double

Lat_gd

Latitude

Double

Long_gd

Longitude

Double

ZEE

Zona Econômica Exclusiva

String
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NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IBGE_05_06_2018_Porto.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

PONTO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

nome

Nome do porto

Long

nomeabrev

Nome do porto abreviado

String

geometriaa

Geometria

String

tipoedifpo

Tipo de edificação

String

administra

Administração

String

matconstr

Material construído

String

operaciona

Operacional

String

situacaofi

Situação física

data

id_produto

Campo de identificação interno

String

id_element

Campo de identificação interno

String
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NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_ICMBio_MMAl_20_03_2019_RegistroTart
arugas

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ICMBIO/MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDAD
E

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Campo de identificação interno

Long
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NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_EcologyBrasil_25_03_2019_RotaNavegac
ao.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

LINHA

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDAD
E

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Identificação interna

Long
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NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_EcologyBrasil_25_03_2019_Seguranca_Ro
taEmbarcacao

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDA
DE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID

Campo de identificação interno

Long

BUFF_DIST

Distância do Buffer

Double

ORIG_FID

Campo de identificação interno

Long
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_IBGE_05_06_2018_pl_UF.shp

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

IBGE

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

FID

Campo de identificação interno

OBJECT ID

SHAPE

Tipo de geometria da feição

Geometry

NM_ESTADO

Nome do estado

String

NM_REGIAO

Nome da região

String

CD_GEOCUF

Geocódigo do estado

String
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_IcmBio_SIMRRPN_WWF_20_06_2018_UCs

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

MMA/WWF/SIMRRPN

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

ID_UC0

Identificação da unidade de conservação

String

NOME_UC1

Nome das unidades de conservação

String

ID_WCMC2

Identificação

String

CATEGORI3

Categoria

String

GRUPO4

Grupo

String

ESFERA5

Esfera

String

ANO_CRIA6

Ano de criação

String

GID7

Identificação

String

QUALIDAD8

Qualidade

String

ATO_LEGA9

Numero do Ato Legal (Lei, Resolução Decreto, etc)

String

DT_ULTIM10

Data da atualização do dado

String

CODIGO_U11

Código

String

NOME_ORG12

Nome do órgão

String

Query

Campo de Seleção interna

String

ZA

Unidades de conservação que tem ZA

String

Novos

Campo de organização interno

String

ID

Campo de identificação interno

Double
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO
ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_28_03_2019_VerticesAquis
icaoPrioritaria

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO
DA FEIÇÃO:

PONTOS

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDA
DE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

Name

Identificação do poligono

String

Area

Área do Poligono

Double

ORIG_FID

Campo de identificação interno

Long

Latitude

Coordenadas dos pontos/latitude

Double

Longitude

Coordenadas dos pontos/longitude

Double

Vertice

Coluna de identificação dos pontos

Double

SIMBOLOGIA

Coordenador:
II.12 – Dicionário de Dados

3436-00-EAS-RL-0001-03
Julho de 2019 - Rev. nº 03

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D WIDE AZIMUTH NAS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS
Estudo Ambiental de Sísmica - EAS

DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_BSantosCampos_WesternGeco_28_03_2019_VerticesM
anobraPrioritaria

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA
FEIÇÃO:

PONTO

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO DO DADO

Name

Identificação do poligono

String

Area

Área do Poligono

Double

ORIG_FID

Campo de identificação interno

Long

Latitude

Coordenadas dos pontos/latitude

Double

Longitude

Coordenadas dos pontos/longitude

Double

Vertice

Coluna de identificação dos pontos

Double
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_RJ_EcologyBrasil_20_06_2018_ZA

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

ECOLOGY BRASIL

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

OBJECTID

Campo de identificação interno

Double

Shape_Leng

Comprimento do shape

Double

Shape_Area

Tipo de geometria da feição

String

ZA

Metodologia de elaboração da ZA

String

ID_UC0

Identificação da unidade de conservação

String

NOME_UC1

Nome das unidades de conservação

String

ID_WCMC2

Identificação

String

CATEGORI3

Categoria

String

GRUPO4

Grupo

String

ESFERA5

Esfera

String

ANO_CRIA6

Ano de criação

String

GID7

Campo de identificação interno

String

QUALIDAD8

Qualidade

String

ATO_LEGA9

Numero do Ato Legal (Lei, Resolução Decreto, etc)

String

DT_ULTIM10

Data da atualização do dado

String

CODIGO_U11

Código

String

NOME_ORG12

Nome do órgão

Double

Query

Campo de Seleção interna

String

Novos

Campo de organização interna

String

BUFF_DIST

Distância do buffer

Double

ORIG_FID

Campo de identificação interno

Long

Legenda

Legenda/ Nome da ZA

String
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DICIONÁRIO DE DADOS
NOME DO ARQUIVO:

WesternGeco_02001.116154_2017_94_Brasil_Marinha_27_03_2019_ZEE

FORMATOS:

SHAPEFILE

REPRESENTAÇÃO DA FEIÇÃO:

POLÍGONO

FONTE:

MARINHA DO BRASIL/MMA

DATUM

SIRGAS 2000

PROJEÇÃO/UNIDADE

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS/GRAUS DECIMAIS

DESCRIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA
FID

Campo de identificação interno

Object_ID

Shape

Tipo de geometria da feição

Geometry

EEZ

Nome

String

Country

País

String

Sovereign

País

String

Remarks

String

ISO_code

Código ISO

String

alfa_3

Campo de identificação

String

Shape_Leng

Comprimento do shape

double

Shape_Area

Área do shape

double

Area_Behrm

Área

double

Area_L_Cil

Área

double
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