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I.

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA NA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS – PROGRAMA PIRAMBU SW
Resposta ao parecer Técnico - RPT

INTRODUÇÃO

Esse documento tem como objetivo atender às solicitações constantes no Parecer Técnico
nº 183/2019-COEXP/CGMAC/DILIC, que apresenta a análise das informações contidas na Revisão
00 das Informações Complementares ao Plano de Controle Ambiental de Sísmica - PCAS (SEI
5309690), da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa
PIRAMBU-SW, elaborado pela empresa Ecology and Environment do Brasil Ltda., com base no
Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA n° 04/2019, e apresentado pela PGS
Investigação Petrolífera Ltda. Processo IBAMA nº 02001.008234/2019-39.
As solicitações do Parecer Técnico são integralmente apresentadas abaixo.

II.

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

QUESTIONAMENTO

II.1 -

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR

A empresa informa que utilizará uma embarcação sísmica da Classe Ramform (Ramform Tethys
ou Ramform Atlas ou Ramform Titan ou Ramform Hyperion), descrito no Plano de Controle
Ambiental de Sísmica (PCAS) aprovado. Apenas uma destas embarcações será utilizada: como
fonte de energia sísmica, para registro e pré-processamento de dados sísmicos.
Serão utilizadas duas embarcações: uma de apoio (Thor Magni, Thor Modi ou Thor Frigg) e uma
embarcação assistente, durante toda a atividade.
Ressaltamos que o Atestado de Inscrição Temporária (AIT) e o Certificado de Segurança da
Navegação (CSN) das embarcações deverão ser apresentados antes do início da atividade.
A atividade está prevista para ser realizada ao longo de aproximadamente 90 dias, com início em
outubro de 2019.
A empresa informa que pretende utilizar no navio sísmico o arranjo de canhões de ar
4135H_2100, que possui um volume de 4.135 polegadas cúbicas e pressão de disparos de
2.100 psi.
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Serão utilizados 16 (dezesseis) cabos sísmicos flutuantes, com 8.025 metros de comprimento,
posicionados entre 7 a 8 metros de profundidade. A distância entre os cabos sísmicos é de
100 metros.
A embarcação sísmica utilizará o produto BVF-27 (SYNTHETIC URETHANE POLYMER) no
preenchimento do cabo sismográfico.
Para logística às operações da atividade poderão ser utilizados os portos de Maceió/AL, Barra dos
Coqueiros/SE e/ou Salvador/BA, onde serão realizadas também as atividades de abastecimento,
troca de tripulação, transferência dos resíduos gerados, etc.
A menor profundidade na área da atividade de 1.500 metros e a menor distância da costa de
aproximadamente 41 km. A área total da atividade (área de manobra + área de aquisição) perfaz
um total de 16.190,33 km²
A área solicitada para a atividade em questão foi modificada em relação ao informado na Ficha
de Caracterização de Atividade (FCA), no entanto, permanecendo em águas profundas. A área
total da atividade (área de manobra + área de aquisição) no FCA perfazia 13.296,72 km²
(8.514,96 km² + 4.781,76 km²), enquanto a área atualizada perfaz um total de 16.190,33 km²
(10.615,13 km² + 5.575,20 km²).
RESPOSTA
Ao informar que utilizará uma embarcação sísmica da Classe Ramform, a empresa inclui a
embarcação Ramform Sovereing na lista apresentada anteriormente, sendo agora Ramform
Tethys ou Ramform Atlas ou Ramform Titan ou Ramform Hyperion ou Ramform Sovereing.
As cópias do Atestado de Inscrição Temporária de Embarcação Estrangeira (AIT) e o Certificado
de Segurança da Navegação (CSN) das embarcações serão enviadas ao IBAMA em até dois dias
úteis após o recebimento do documento pela PGS.
A PGS pretende utilizar no navio sísmico o arranjo de canhões de ar 4135_2100 que possui os
seguintes parâmetros: volume de 4.135 polegadas cúbicas, posicionamento a 7 a 8 metros de
profundidade e pressão de disparos de 2.100psi. A configuração geométrica, as assinaturas da
fonte e a modelagem de decaimento sonoro do arranjo de fonte sísmica 4135_2100 serão
apresentadas no âmbito do PCAS da PGS. O navio rebocará 16 cabos sismográficos com 8.025
metros de comprimento com separação entre cabos de 100 metros.

Coordenador:
2/14

3667-00-RPT-RL-0001-00
Setembro de 2019 - Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA NA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS – PROGRAMA PIRAMBU SW
Resposta ao parecer Técnico - RPT

De acordo com o novo cronograma, esta atividade será desenvolvida no período de 01 de março a
01 de junho de 2020.
QUESTIONAMENTO

II.2 -

DIAGNÓSTICO DE MAMÍFEROS E TARTARUGAS MARINHAS NA
ÁREA DE AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS

A seção II.2 do Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA 04/2019 destaca a relevância e
a sensibilidade ambiental da área de interesse para realização da atividade, ressaltando a
distribuição de cetáceos residentes e migratórios e a presença de importantes sítios de
reprodução de tartarugas marinhas. Neste contexto, foi solicitado à empresa a apresentação de
um diagnóstico para estes dois grupos de animais marinhos potencialmente impactados pelo
empreendimento, incluindo-se aqui variáveis espaciais e temporais.
Foi solicitado para a realização deste diagnóstico a inclusão de referências de estudos publicados
na área de interesse, bem como de dados e informações apresentados em estudos pretéritos
requisitados pelo IBAMA, destacando-se os projetos de telemetria satelital de quelônios e o
Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de SEAL realizados pela própria PGS, além do
Projeto de Monitoramento de Encalhes e Anormalidades (PRMEA), condicionante de atividades de
E&P da Petrobras e dados do SIMMAM.
Visando a redução das possibilidades de interferência sobre os animais com potencial distribuição
na área de interesse, solicitou-se a proposição da janela ambiental mais adequada para a
operação da atividade, tendo-se como base o diagnóstico de cetáceos e quelônios apresentado.
Ainda na seção II.2 do Termo de Referência 04/2019, solicitou-se a elaboração de um projeto de
avaliação, monitoramento e mitigação de impactos, tendo como base padrões de distribuição no
espaço e no tempo das espécies com maior probabilidade de ocorrência no período indicado
como o mais adequado para realização da atividade.
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II.2.1 -

Análise do Diagnóstico

Atualmente ainda existe um reduzido conhecimento científico para um completo entendimento
dos impactos agudos e crônicos dos ruídos subaquáticos sobre as espécies de cetáceos e
quelônios

marinhos,

considerando

a

ocorrência

de

danos

físicos

e

de

alterações

comportamentais, promovidos inclusive e significativamente por atividades de pesquisa sísmica
marítima. Entretanto, estudos mais recentes têm demonstrado que a incidência de ruído acústico
no mar pode atuar negativamente sobre estes dois grupos de animais, promovendo tanto danos
físicos, em alguns casos letais, quanto alterações comportamentais. Neste sentido, a empresa
deverá, em uma nova versão do diagnóstico, aprofundar a discussão referente aos impactos
potenciais e reais decorrentes da incidência da poluição sonora no mar, com destaque às
atividades de sísmica marítima, agregando literatura científica atualizada publicada sobre
o tema.
As exigências de inclusão no diagnóstico de variáveis espaciais e temporais, de dados e
informações apresentados em estudos pretéritos requisitados pelo IBAMA e dados do SIMMAM
foram atendidas.
A empresa argumenta que “Com base nos resultados obtidos pelos relatórios das atividades
realizadas anteriormente na área e já expostos nesse presente diagnóstico, tais como
monitoramento de praias e programa de telemetria por satélite, pôde-se constatar que em
nenhuma das análises a atividade sísmica foi mencionada como causa principal de impactos ou
até mesmo encalhe dos animais.” Mesmo que as operações de sísmica marítima não seja
apontada como a principal fonte de impactos aos dos grupos de animais aqui considerados,
destaca-se reconhecidamente como uma das principais causas de impactos sobre as espécies
consideradas, devendo ser assim incluída no cenário ambiental e nos respectivos processos de
licenciamento. Embora haja a constatação de ausência de relações diretas mais significativas de
causa e feito entre as atividades de sísmica e a manifestação de impactos físicos e
comportamentais nos grupos de animais marinhos abordados no estudo, esta constatação pode
resultar de diversos fatores, incluindo-se aqui: i) metodologia ineficiente para a aferição dos
impactos, reforçando a necessidade de constante aprimoramento dos programas ambientais
solicitados pelo IBAMA; ii) necessidade de continuidade de execução destes programas, visando a
construção de séries históricas temporais; e iii) influência indireta da atividade de sísmica em
impactos identificados como resultantes de outras atividades antrópicas. Neste caso, fatores
como desorientação, fuga ou atração em relação à áreas de pesquisa sísmica marítima, danos
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físicos não letais, estabelecimento de barreiras acústicas, entre outras potenciais resultantes da
poluição acústica gerada pela sísmica, podem aumentar a incidência de outros impactos
antrópicos. A empresa deverá aprofundar, em uma próxima versão do diagnóstico, a discussão
referente aos impactos

indiretos

potencialmente determinados pelos

ruídos marinhos

subaquáticos, com foco nas atividades de pesquisa sísmica marítima, apontando possíveis
aperfeiçoamentos para os Projetos solicitados pelo IBAMA.
RESPOSTA
A empresas apresenta “Diagnóstico de Mamíferos e Tartarugas Marinhas na Área de Aquisição
de Dados Sísmicos” revisado, incluindo as informações solicitadas no presente Parecer Técnico.
O Diagnóstico segue no Anexo I-1, integrado à apresentação do RIC REV 01.
QUESTIONAMENTO
A empresa não atendeu a exigência de elaboração de um projeto de avaliação, monitoramento e
mitigação de impactos, conforme solicitado no Termo de Referência 04/2019, devendo o mesmo
constar na próxima versão do diagnóstico.
RESPOSTA
Na Versão 00 do RIC, foi proposto o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo Científico. Nesta
Revisão 01, a empresa propõe a substituição deste projeto pelo Projeto de Monitoramento de
Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico – PMCeCAA. O Projeto propõe um desenho
experimental que possa caracterizar as fontes de ruído antropogênico e os repertórios acústicos
de cetáceos detectados na região. A metodologia a ser utilizada levou em consideração a
identificação visual e acústica das espécies de cetáceos ao menor nível taxonômico possível, em
diferentes distâncias da embarcação licenciada e de outras embarcações sísmicas ou fontes de
ruído que possam estar em operação simultaneamente na região. E ainda, avaliar se há alteração
nos padrões de vocalização de cetáceos em relação a presença ou não da atividade de
pesquisa sísmica.
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QUESTIONAMENTO
Nesta próxima versão a empresa deverá indicar de forma clara a janela ambiental mais adequada
para a operação da atividade, apresentado uma discussão sobre os benefícios e restrições em
relação a outras alternativas.
RESPOSTA
A janela ambiental mais adequada para realização da atividade é entre os meses de março e
junho, período que não compreende restrições temporárias para atividades sísmicas relacionadas
a baleias-jubarte e tartarugas-marinhas, embora a área sugerida desta atividade não apresente
interação significativa com estes animais.
A

janela

ambiental

é

caracterizada

no

capítulo

de

diagnóstico

de

mamíferos

e

tartarugas marinhas.
QUESTIONAMENTO

II.3 -

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL DE SÍSMICA – PCAS

II.3.1 -

Projeto de Controle da Poluição

O Projeto de Controle da Poluição apresentado foi considerado satisfatório.
A empresa se compromete a seguir as diretrizes constantes da versão final da Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11.
A área pretendida para a atividade localiza-se na Região 7.
A empresa estabelece como meta de redução de geração a bordo a diminuição de 1% do
quantitativo relativo anterior de referência, para cada resíduo. Estas metas de redução de
geração de resíduos foram estabelecidas a partir dos quantitativos gerados nos seguintes
empreendimentos:

 Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas – Programa
Sergipe/Alagoas Águas Profundas (LPS nº 125/18), Processo Ibama nº 02001.003912/2016-24;
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 Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar do Potiguar, Programa
Potiguar Fase 2 (LPS nº 121/17), Processo Ibama nº 02022.000920/2014-17.
Para estabelecer as metas de destinação, a empresa utilizou como referência o projeto
supracitado que aconteceu na mesma região.
RESPOSTA
Ciente.
QUESTIONAMENTO

II.3.2 -

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha

Nesta seção do Termo de Referência 04/2019, solicitou-se à empresa a implementação do
Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM) em acordo aos procedimentos de mitigação e
monitoramento descritos no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas
Marítimas, versão 2018, disponível em www.ibama.gov.br/licenciamento.
A empresa se comprometeu a implementar o PMBM em acordo às exigências e procedimentos
constantes no Guia referido no parágrafo acima.
Solicitações atendidas.
RESPOSTA
Ciente.
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QUESTIONAMENTO

II.3.3 -

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo - MAP

Nesta seção do Termo de Referência 04/2019, solicitou-se à empresa a elaboração de um Projeto
de Monitoramento Acústico Passivo (MAP) seguindo as orientações do Guia de Monitoramento da
Biota

Marinha

em

Pesquisas

Sísmicas

Marítimas,

versão

2018,

disponível

em

www.ibama.gov.br/licenciamento.
A empresa se comprometeu a implementar o MAP em acordo às exigências e procedimentos
constantes no Guia .
O arranjo de hidrofones apresentado para a operação do MAP atende aos parâmetros de
referência para o posicionamento do arranjo de MAP, conforme a seguir:

 Distância mínima entre o primeiro par de hidrofones e a popa superior a 200 metros
(230 metros);

 Distância mínima entre os pares de hidrofones de 97 metros, portanto próxima ao valor de
referência mínimo de 100 metros indicado no Guia;

 Profundidade de operação constante abaixo da profundidade mínima de 20 metros indicada
no Guia.
Reforçamos que o posicionamento de arranjo MAP em desacordo com estes parâmetros deverá
ser justificada no respectivo processo de licenciamento.
Solicitações atendidas.
RESPOSTA
Ciente.
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QUESTIONAMENTO

II.3.4 -

Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e
Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE)

Nesta seção do Termo de Referência 04/2019, solicitou-se à empresa a apresentação de um
Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE)
tomando-se como referência a Nota Técnica 02022.000089/2015-76 CGPEG/IBAMA e seu Anexo, o
“Guia para elaboração do Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações
sobre a Avifauna – PMAVE”.
O fluxograma apresentado deve ser adequado de forma a abranger todas as hipóteses de
ocorrência e ação, com as respectivas decisões envolvidas na condução do PMAVE, desde o
registro do animal até sua destinação final, incluindo a possibilidade de soltura.
RESPOSTA
Os fluxogramas foram atualizados. Informações sobre afugentamento de aves foram inseridas no
fluxograma operacional dos procedimentos para aves sadias, bem como no respectivo texto
descritivo. Adicionalmente, foi inserido um fluxograma para ocorrência de ninhos, bem como o
respectivo texto descritivo dos procedimentos que deverão ser adotados.
QUESTIONAMENTO
A empresa deverá informar os procedimentos de afugentamento, envolvendo técnicas visuais e
sonoras, considerando que deve ser prevista a ida da Equipe Técnica a bordo para sua aplicação.
RESPOSTA
O texto do Projeto PMAVE foi revisado e foi inserido um texto descritivo dos procedimentos que
deverão ser adotados. Em casos de aglomeração de aves que ofereçam risco à segurança
operacional ou dos animais, o Técnico Embarcado Responsável irá realizar técnicas simples de
afugentamento, como por exemplo, aproximar-se da ave, conforme previsto no Guia PMAVE. Não
serão utilizadas técnicas de afugentamento que incluam recursos visuais ou sonoros.
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QUESTIONAMENTO
Todas as carcaças em grau de decomposição adequado, independente do seu interesse científico
devem ser registradas e necropsiadas, devem ser realizados para todas as carcaças encontradas a
bordo (desde que para este último procedimento, o grau de decomposição permita).
RESPOSTA
Foi realizada a revisão do texto sobre as carcaças a serem necropsiadas de forma a esclarecer
eventuais dúvidas sobre o interesse científico.
QUESTIONAMENTO
A empresa deverá informar os dados da equipe técnica que executará o PMAVE a bordo do navio
sísmico, de acordo com o cronograma previsto para início da atividade.
RESPOSTA
Foi inserida uma tabela no formato previsto no Guia do PMAVE com informações do Coordenador
Geral e Médico Veterinário Responsável. Os dados da equipe técnica que executará o PMAVE, a
bordo do navio sísmico, serão apresentados posteriormente, quando da contratação dos
profissionais, de acordo com o cronograma previsto para início da atividade.
QUESTIONAMENTO
Todos os Certificados de Regularidade dos CTFs apresentados devem ser atualizados
quando pertinente.
A empresa deve apresentar as complementações e esclarecimentos solicitados ao longo desta
análise, bem como sua incorporação na versão revisada do Relatório.
RESPOSTA
Os CTFs foram atualizados.
Todas as solicitações do presente Parecer Técnico estão apresentadas no RIC REV 01.
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QUESTIONAMENTO

II.3.5 -

Projeto de Comunicação Social - PCS

O material de divulgação necessita de alguns ajustes. Os mapas devem possuir melhor resolução
para que seja mais fácil identificar a batimetria. A ilustração que representa a distância de
segurança mínima das embarcações pesqueiras para o navio sísmico necessita de um título ou
legenda para deixar claro que este é o significado da distância representada na ilustração. O
subitem “principais impactos ambientais” contém um eufemismo ao apresentar o impacto sobre
a atividade pesqueira. A empresa deve substituir a expressão “Interação entre áreas de uso:
Atividade Sísmica x Atividade Pesqueira” por “Interferência na atividade pesqueira”.
Relembramos também a necessidade de atualizar o material impresso (atualizar dados como a
Licença, imagem e nome das embarcações de apoio e assistente, cronograma e telefone de
contato da empresa) antes da realização da atividade.
RESPOSTA
Os materiais informativos (folder e cartaz) foram revisados e são apresentados no Anexo I-2.
QUESTIONAMENTO

II.3.6 -

Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores

Em primeiro lugar, a empresa deve realizar uma revisão de todo este item, assim como do
material didático, para substituir CGPEG por CGMAC, onde for necessário.
RESPOSTA
Foi realizada a revisão no material do PEAT e as substituições foram realizadas (CGPEG para
CGMAC).
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QUESTIONAMENTO
Sugerimos que a empresa forme turmas separadas de acordo com a língua, pois é necessário que
os participantes compreendam a apresentação do educador, e com um máximo de 20
participantes em cada turma, pois isto favorece a compreensão e a participação dos
trabalhadores. No mesmo sentido apoiamos também que, quando possível, o PEAT seja aplicado
preferencialmente nos portos de embarque ou durante o deslocamento do navio para a área,
buscando assim evitar a sobreposição da capacitação com a realização da atividade. Quando isto
não for viável, solicitamos que, para a otimização das atividades didáticas e consequentemente
dos seus resultados, os módulos não sejam ministrados nos horários originalmente previstos para
o descanso dos trabalhadores, e se possível, que sejam realizados anteriormente aos turnos de
trabalho, para contar com a disposição dos trabalhadores.
RESPOSTA
Essas sugestões serão seguidas para implementação das atividades de PEAT.
QUESTIONAMENTO
A empresa apresentou como uma de suas metas “Reduzir o número de incidentes ambientais que
estão relacionados diretamente aos Projetos Ambientais”, no entanto não será possível aferir se
esta meta foi alcançada ou não sem primeiro apresentar o histórico de “número de ocorrências
de não conformidades relacionadas aos Projetos Ambientais decorrentes de falhas no Projeto de
Educação Ambiental” em atividades passadas da empresa. Este histórico deve ser apresentado.
RESPOSTA
Esclarecemos que, esta meta do PEAT do PCAS (2008) não foi criada com a finalidade de aferir
seu alcance com base na avaliação do histórico de incidentes e não conformidades da PGS. A
meta foi definida para avaliar possíveis falhas na execução do PEAT por atividade sísmica. Essa
meta pode ser aferida pelo indicador “Número de ocorrências de não conformidades relacionadas
aos Projetos Ambientais decorrentes de falhas no Projeto de Educação Ambiental”.
Todos são capacitados no início do embarque para implementar corretamente os procedimentos
dos projetos ambientais. A ocorrência de uma não conformidade poderia indicar que o tripulante
cometeu uma falha de procedimento mesmo tendo sido capacitado durante o PEAT. Havendo não
conformidade, o TA e o PC devem determinar ações corretivas com treinamento de reforço dos
tripulantes envolvidos no incidente para evitar reincidência e redução de não conformidades.
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De qualquer forma, em processos de licenciamento ambiental mais recentes da PGS, essa meta
foi excluída do PEAT, justamente por gerar dúvida sobre a forma de ser aferida. Por esta razão,
avaliamos e concluímos que seria melhor excluir a meta e seu indicador do PEAT do RIC de
Pirambu-SW. Entretanto, informamos que durante a análise dos resultados do PEAT e demais
projetos, não conformidades de procedimentos e suas ações corretivas serão avaliadas e enviadas
no Relatório Ambiental.
QUESTIONAMENTO
Destacamos ainda que as planilhas do MS Excel não podem ser confundidas com um Banco de
dados. Por mais que se busque armazenar informações em uma planilha ela não se torna um
banco de dados, que é uma outra forma de armazenar e acessar informações.
RESPOSTA
O programa MS Excel será utilizado para controle de participação dos tripulantes nas atividades
de PEAT divididas por módulos, com prazos de validade diferentes. Está identificado como
“Planilha de Controle” ao invés de “Banco de Dados”.
QUESTIONAMENTO
Solicitamos algumas alterações na Ficha de Avaliação do PEAT. A Ficha de Avaliação deve ser
readequada para conter conceitos equilibrados, pois colocar 3 conceitos positivos (ótimo, muito
bom e bom) e somente um negativo (fraco) é induzir a avaliação. Em segundo lugar, a pergunta
nº 5 “a carga horária?” deve ter suas opções de resposta alteradas para que indiquem, caso a
duração não seja considerada suficiente, se o curso foi considerado curto demais ou longo
demais, permitindo um retorno mais preciso sobre este item.
RESPOSTA
A Ficha de Avaliação foi revisada e é apresentada no Anexo I-3.
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QUESTIONAMENTO
De acordo com o item 7.1 da nota técnica 01/10 CGPEG/DILIC/IBAMA de Programas de Educação
Ambiental, o material didático do PEAT deve conter a logotipo do IBAMA com a afirmação “O
Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores é uma medida de mitigação exigida pelo
licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”.
RESPOSTA
O material didático a ser utilizado nas atividades de PEAT apresentará o logo do IBAMA, com as
informações descritas.
Por fim, solicita-se que, após a emissão da licença, seja encaminhado um cronograma atualizado
acerca das aplicações do PEAT para possibilitar acompanhamento do projeto pelo IBAMA.
RESPOSTA
Após a emissão da Licença de Pesquisa Sísmica, um cronograma parcial será encaminhado para o
IBAMA, com o agendamento das primeiras atividades que irão acontecer, para possibilitar o
acompanhamento do Órgão.
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RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – RIC

Este relatório apresenta Informações Complementares ao Plano de Controle Ambiental de
Sísmica (PCAS), da empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda, referentes à Pesquisa Sísmica
Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW. A referida atividade de
pesquisa sísmica foi definida como Classe 3 (com base na Resolução CONAMA nº 350/04 e na
Portaria MMA nº 422/11) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, por meio do Parecer Técnico nº 105/2019-COEXP/CGMAC/DILIC.
Neste empreendimento será utilizada uma embarcação sísmica da Classe Ramform (Ramform
Tethys ou Ramform Atlas ou Ramform Titan ou Ramform Hyperion ou Ramform Sovereing),
descrito no Plano de Controle Ambiental de Sísmica (PCAS) aprovado.
Cabe esclarecer que a área proposta para o Programa PIRAMBU-SW foi modificada em relação ao
informado na Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), no entanto, permanecendo em águas
profundas, a 1.500 metros de profundidade, e a aproximadamente 36 km da costa. A área total
da atividade (área de manobra + área de aquisição) no FCA perfazia 13.296,72 km²
(8.514,96 km² + 4.781,76 km²), enquanto que a área atualizada perfaz um total de 16.190,33
km² (10.615,13 km² + 5.575,20 km²).
O objetivo deste Relatório de Informações Complementares é subsidiar o processo de
licenciamento ambiental n° 02001.008234/2019, onde é pleiteada uma Licença de Pesquisa
Sísmica (LPS) Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas.
O presente relatório foi desenvolvido pela empresa Ecology and Environment do Brasil LTDA.,
com base no PCAS aprovado da PGS do Brasil e no Termo de Referência 04/2019 emitido pela
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA.
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II.1 a)

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE E DO EMPREENDEDOR

Denominação Oficial da Atividade
Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW.

b)

Identificação do Empreendedor e Empresas Consultoras
Quadro II-1 - Identificação do Empreendedor.
Razão Social

PGS Investigação Petrolífera Ltda

Registros Legais

CNPJ – 00.877.954/0001-87
Inscrição Estadual – 10.011.132
Inscrição Municipal – 01.998.161

Endereço

Rua do Passeio, nº38/40 – Torre 2, 16º andar, sala 1602
20021-290 - Centro–Rio de Janeiro – RJ/Telefone: (21) 2421-8400 / Fax: (21) 24218445

Representante Legal

Stephane Michel Erwin Dezaunay

CPF/MF: 059.137.477-39

E-mail

stephane.dezaunay@pgs.com

RNE: V345037-T

Endereço

Rua do Passeio, nº38/40 – Torre 2, 16º andar, sala 1602. 20021-290 - Centro–Rio de
Janeiro – RJ / Telefone: (21) 2421-8400 / Fax: (21) 2421-8445

Pessoa para Contato

Natalia Sant’Anna Vergete

CPF: 092.649.187-36

E-mail

natalia.vergete@pgs.com

RG: 12369888-8

Registro no Cadastro de Atividades
Potencialmente Poluidoras

32728

Os CTFs da empresa PGS Investigação petrolífera Ltda. e dos responsáveis são apresentados
no Anexo II-1.
Quadro II-2 - Identificação da Empresa Ambiental.
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

Coordenador:
2/65

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
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Identificação, Regularidade e Fotografia da Embarcação Sísmica
O Programa PIRAMBU-SW será realizado com uma embarcação sísmica da Classe Ramform
(Ramform Tethys, Figura II-1; Ramform Atlas, Figura II-3; Ramform Titan, Figura II-2,
Ramform Hyperion, Figura II-4 ou Ramform Sovereing, Figura II-5). As características das
embarcações da classe Ramform foram apresentadas no âmbito do PCAS da PGS. Nesta
atividade, apenas uma embarcação sísmica será utilizada como fonte de energia sísmica,
para registro e pré-processamento de dados sísmicos.
A cópia do Atestado de Inscrição Temporária (AIT) será apresentada ao IBAMA tão logo esteja
disponível, em até dois dias úteis após recebimento destes pela PGS.
O Quadro II-3 apresenta os números de registro da embarcação a ser utilizada na atividade.
Quadro II-3 - Número de Registro da Embarcação.
Embarcação

Número dos Registros Legais
IMO nº

Indicativo de Chamada

MV Ramform Tethys

9676888

C6CN8

MV Ramform Titan

9629885

C6AL9

MV Ramform Atlas

9629897

C6AX2

MV Ramform Hyperion

9676890

C6DB4

MV Ramform Sovereing

9390460

9VBN9

Figura II-1 - Navio Sísmico Ramform Tethys.
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Figura II-2 - Navio Sísmico MV Ramform Titan.

Figura II-3 - Navio Sísmico MV Ramform Atlas.

Figura II-4 - Navio Sísmico MV Ramform Hyperion.
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Figura II-5 - Navio Sísmico MV Ramform Sovereing.

►

Embarcações de Apoio e Assistente
Para o PIRAMBU-SW, estão previstas a utilização de uma embarcação de apoio (Thor
Magni, Thor Modi ou Thor Frigg) e uma embarcação assistente, dependendo da
disponibilidade destas por ocasião do levantamento, caso contrário serão substituídas por
embarcações equivalentes e informado ao IBAMA, observando as determinações para tal.
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.

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 PGS.
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d)

Cronograma de Atividades
A Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW está
prevista para ser realizada ao longo de aproximadamente 90 dias, com início em março de
2020. O cronograma da atividade, considera a previsão de todas as etapas de implementação
dos Projetos Ambientais.
ATIVIDADE / PROJETOS

2020
Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Atividade Sísmica
PCP -

Projeto de Controle da Poluição

PMBP - Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
PMAP - Projeto de Monitoramento Acústico Passivo
PMAVE - Projeto de Monitoramento de Impactos de
Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna
PCS -

Projeto de Comunicação Social

PEAT - Projeto de Educação Ambiental para
Trabalhadores
PMCeCAA - Projeto de Monitoramento de Cetáceos e
Caracterização do Ambiente Acústico

e)

Descrição da Fonte Sísmica
A aquisição de dados sísmicos acontece com o acionamento de fontes sísmicas, com
intervalos regulares. As fontes são conhecidas como canhões de ar, que disparam ar
comprimido sob pressão de 2.100psi, cuja emissão forma bolha de ar ao redor do canhão
de ar. Esta bolha de ar se rompe e gera um pulso sonoro que alcança o fundo do mar. O
pulso sonoro é formado por ondas sonoras que penetram no subsolo marinho, atingindo
rochas de profundidade. Conforme penetra no subsolo, as ondas sonoras sofrem refração,
de acordo com as diferentes características das rochas e/ou estruturas geológicas. Com a
refração, o pulso sonoro retorna à superfície do mar e é captado por hidrofones que são
posicionados ao longo dos cabos sísmicos.
Os hidrofones são equipamentos altamente sensíveis, que captam as informações refletidas do
fundo oceânico e processam em computadores de última geração, gerando perfis de imagem
do subsolo marinho. A Figura II-6 apresenta desenho esquemático da aquisição de dados
sísmicos.
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Figura II-6 - Esquema de aquisição de dados sísmicos.

Após o disparo de ar comprimido realizado pela fonte de energia sísmica, ocorre a formação
de uma bolha de ar na superfície da água e logo se desfaz. Isso acontece após a liberação de
ar de cada fonte de energia sísmica.
A PGS Investigação Petrolífera Ltda. pretende utilizar no navio sísmico o arranjo de canhões
de ar 4135H_2100, que possui um volume de 4.135 polegadas cúbicas e pressão de disparos de
2.100psi. Esse arranjo será posicionado a 8 metros de profundidade.
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A Figura II-7 apresenta a configuração geométrica do arranjo 4135H_080_2100_080, com
indicação do volume dos canhões, agrupamento e canhões ativos.

Figura II-7 - Configuração geométrica do Arranjo de Canhões 4135H_080_2100_080.
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A assinatura da fonte (far-field) na vertical (0° ângulo e 0° azimute) do arranjo
4135H_080_2100_080 está sendo apresentada na Figura II-8 e sumarizada na Quadro II-4. A
máxima amplitude pico-a-pico na assinatura vertical é de 266,15dB re: 1 Pa a 1 metro da
fonte.

Figura II-8 - Assinatura da fonte (far-field) na vertical
(0° ângulo e 0° azimute) do arranjo 4135H_080_2100_080.
Quadro II-4 – Características da Assinatura da Fonte (Far-Field) na Vertical
(0° Ângulo e 0° Azimute) do Arranjo de Canhões 4135H_080_2100_080.
Amplitude

Bar-meters

dB re: 1 Pa a 1 m

de Pico

102,4

260,21

Pico-a-Pico

203,0

266,15
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A Figura II-9 apresenta o espectro de amplitudes na vertical (0° ângulo e 0° azimute) no
intervalo de frequência de 0 (zero) a 250Hz. O arranjo produz um sinal sonoro de amplitude
absoluta máxima de 213,97dB re: 1 Pa na frequência de 56,4Hz, conforme Quadro II-7.

Figura II-9 - Espectro de amplitude vertical (0° ângulo e 0° azimute) do arranjo 4135H_080_2100_080
nas frequências variáveis entre 0 e 250Hz (Amplitudes em dB re: 1 Pa/Hz a 1 m da fonte).
Quadro II-5 – Características do Espectro de Amplitude na Vertical
(0° ângulo e 0° azimute) do Arranjo de Canhões 4135H_080_2100_080.
Amplitude

Frequência (Hz)

dB re: 1 Pa a 1 m

Absoluta Máxima

56,4

213,97

A assinatura da fonte (far-field) na horizontal (90° ângulo e 90° azimute) do arranjo
4135H_080_2100_080 está sendo apresentada na Figura II-10 e sumarizada na Quadro II-9.
A máxima amplitude pico-a-pico na assinatura horizontal é de 212,04dB re: 1 Pa a 1 metro
da fonte.
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Figura II-10 - Assinatura da fonte (far-field) na horizontal
(90° ângulo e 90° azimute) do arranjo 4135H_080_2100_080.
Quadro II-6 – Características da Assinatura da Fonte (far-field) na Horizontal
(90° ângulo e 90° azimute) do Arranjo de Canhões 4135H_080_2100_080.
Amplitude

Bar-meters

dB re: 1 Pa a 1 m

de Pico

0,3

209,54

Pico-a-Pico

0,4

212,04
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A Figura II-11 apresenta o espectro de amplitudes na horizontal (90° ângulo e 90° azimute)
no intervalo de frequência de 0 (zero) a 250Hz. O arranjo produz um sinal sonoro de
amplitude absoluta máxima de 159,55dB re: 1 Pa2 na frequência de 195,5Hz, conforme
Quadro II-10.

Figura II-11 - Espectro de amplitude horizontal (90° ângulo e 90° azimute)
do arranjo 4135H_080_2100_080 nas frequências variáveis entre 0 e 250Hz
(Amplitudes em dB re: 1 Pa/Hz a 1 m da fonte).
Quadro II-7 – Características do Espectro de Amplitude na Horizontal
(90° Ângulo e 90° Azimute) do Arranjo de Canhões 4135H_080_2100_080.
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Descrição do Sistema de Registro
O equipamento rebocado pelo navio sísmico consiste em 16 (dezesseis) cabos sísmicos
flutuantes, com 8.025 metros de comprimento. As fontes sísmicas estarão posicionadas entre
7 a 8 metros de profundidade. A Figura II-12 apresenta os equipamentos sísmicos rebocados
pela embarcação. Os cabos sísmicos são posicionados à distância de 100 metros entre estes.

Figura II-12 - Esquema dos equipamentos sísmicos.

Os cabos de grande extensão rebocados pela embarcação restringem bastante a capacidade
de manobra. Por medida de segurança, as embarcações guardam cerca de seis milhas náuticas
na proa, três milhas náuticas nos bordos da embarcação e duas milhas náuticas após os cabos
sísmicos, na popa. A Figura II-13 ilustra o reboque dos equipamentos sísmicos pela
embarcação em alto mar.
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A embarcação sísmica utilizará o produto BVF-27 (SYNTHETIC URETHANE POLYMER) no
preenchimento do cabo sismográfico. Para logística às operações da atividade poderão ser
utilizados os portos de Maceió/AL, Barra dos Coqueiros/SE e/ou Salvador/BA, onde serão
realizadas também as atividades de abastecimento, troca de tripulação, transferência dos
resíduos gerados, etc.

Figura II-13 - Cabos sísmicos conectados à popa da embarcação sísmica.

A Área de Aquisição de Dados é referente ao espaço onde haverá pesquisa sísmica, com
disparos da fonte sísmica em potência máxima de operação. Esta área estende-se
ortogonalmente à costa do Estado de Sergipe. A Figura II-14 o Mapa de Localização - 366700-RIC-MP-1001-00 apresenta a área de aquisição de dados, ressaltando a menor
profundidade na área da atividade de 1.500 metros e indica a menor distância da costa, de
aproximadamente 36 km. As linhas sísmicas serão executadas no sentido Noroeste/Sudeste
(NW/SE). Importante ressaltar que a área proposta para o Programa PIRAMBU-SW foi
modificada em relação ao informado na FCA, no entanto, permanecendo em águas profundas
e distante da costa. A área total da atividade (área de manobra + área de aquisição) no FCA
perfazia 13.296,72 km² (8.514,96 km² + 4.781,76 km²), enquanto que área atualizada perfaz
um total de 16.190,33 km² (10.615,13 km² + 5.575,20 km²).
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Figura II-14 - Mapa de Localização.
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A Área de Manobra é necessária para o deslocamento da embarcação sísmica entre as linhas.
Com o reboque do equipamento sísmico, a capacidade de manobra do navio é restrita e por
isso é necessário ocupar uma ampla área para posicionar a embarcação em outra linha, sem
sobreposição dos cabos sísmicos. Nesta área, podem ocorrer disparos das fontes sísmicas em
potência mínima, testes ou aumento gradual.
A Rota de Navegação corresponde ao caminho realizado pelas embarcações de apoio e
assistente, entre as bases de apoio e a área da atividade. Essas embarcações não rebocam
equipamento sísmico, não tendo restrições à navegabilidade.
Durante o deslocamento do navio sísmico, é interessante que ocorra o procedimento de
lançamento dos cabos sísmicos e arranjos. Esse procedimento será realizado em águas
profundas e afastado da costa. É importante ressaltar que não será efetuado nenhum disparo
da fonte sísmica, nem mesmo para teste fora da “Área de Manobra” proposta.
Ao longo da atividade, serão utilizadas duas embarcações de suporte, sendo uma de apoio e
uma assistente. Estas embarcações atuarão na mitigação de interferências com outras
embarcações que estejam operando na mesma área da atividade sísmica, para evitar
acidentes.
As coordenadas da Área de Aquisição de Dados e da Área de Manobra são apresentadas no
Quadro II-8 e no Quadro II-9. No Anexo II-2 são apresentados os shapefiles e planilha excel
com as coordenadas da Área de Aquisição.
Quadro II-8 - Coordenadas geográficas da Área de Aquisição de Dados.
Vértices

Latitude

Longitude

1

11° 18' 53,279" S

036° 40' 40,230" W

2

11° 48' 52,079" S

035° 44' 31,862" W

3

12° 11' 45,428" S

035° 57' 04,396" W

4

11° 41' 44,907" S

036° 53' 17,163" W

Quadro II-9 - Coordenadas geográficas da Área de Manobra.
Vértices

Latitude

Longitude

1

11° 11' 00,283" S

036° 46' 57,687" W

2

11° 54' 59,235" S

035° 24' 31,216" W

3

12° 24' 43,093" S

035° 40' 46,396" W

4

11° 43' 38,580" S

036° 57' 48,526" W

5

11° 39' 40,348" S

037° 02' 47,867" W
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DIAGNÓSTICO DE MAMÍFEROS E TARTARUGAS MARINHAS NA
ÁREA DE AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS

O Termo de Referência nº 04/2019 solicita a realização de um diagnóstico das espécies de
tartarugas e mamíferos aquáticos, incluindo sua temporalidade e espacialidade, utilizando
dados e informações de projetos já executados pela PGS. O diagnóstico deverá propor a
melhor janela ambiental para sua operação, de forma a reduzir a possibilidade de
interferência nos animais levantados em seus períodos críticos, e ainda propor um projeto de
avaliação, monitoramento ou mitigação de impactos, para além dos já definidos neste TR,
tendo como base a temporalidade e a espacialidade das espécies com maior probabilidade de
encontro no período de realização da atividade.
O Anexo II-2 apresenta o Diagnóstico de mamíferos marinhos e tartarugas marinhas na
região da atividade.
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INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL DE SÍSMICA – PCAS
Projeto de Controle da Poluição - PCP

De acordo com o Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA nº 04/2019 para elaboração de
Estudo Ambiental de Sísmica para a Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas Programa PIRAMBU-SW, o Projeto de Controle da Poluição seguirá 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-4. As planilhas de “Metas de Redução de
Geração de Resíduos a Bordo” e de “Metas de Disposição Final em Terra” são apresentadas no
Anexo II-5. Os Cadastros Técnicos Federais (CTF/AIDA) do responsável e da empresa (PGS
Investigação Petrolífera Ltda.) são apresentados no Anexo II-1.
Os valores indicados na Tabela 1 referentes à “Metas de redução de geração de resíduos a bordo”
foram estabelecidos com referência na comparação dos valores do quantitativo relativo da
Tabela 6 do Relatório PCP dos últimos empreendimentos da Empresa, sendo estes:
Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Sergipe/Alagoas – Programa
Sergipe/Alagoas Águas Profundas (LPS nº 125/18)
Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar do Potiguar,
Programa Potiguar Fase 2 (LPS nº 121/17)
As atividades supracitadas apresentaram Relatório Ambiental da Sísmica ao IBAMA, finalizando os
seguintes Processos: 02001.003912/2016-24 e 02022.000920/2014-17 respectivamente.
Considerando que a empresa PGS investigação Petrolífera 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%. Seguindo o que está
descrito na Nota Técnica, foi considerado o menor valor como base para estabelecermos as
metas, com exceção do item Pilhas e Baterias. Pois este resíduo não foi gerado somente na
segunda atividade, contudo é sabido que este resíduo é provável de ser gerado pelo tempo
estimado da pesquisa sísmica marítima.
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Para estabelecer as metas de destinação, optou-se em manter como referência aquele projeto
que aconteceu na mesma região, pois são as empresas capacitadas em receber e tratar os
resíduos sólidos gerados.

II.3.2 -

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM

Para o Projeto de Monitoramento de Biota Marinha, serão desenvolvidos os procedimentos de
mitigação e monitoramento descrito no Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Atividades
de Aquisição de Dados Sísmicos, CGMAC/IBAMA, 2018 (Guia de Monitoramento). As equipes de
Observadores de Bordo serão formadas por 03 (três) profissionais embarcados, de modo que ao
menos 02 (dois) estejam em esforço de observação simultâneo durante todo o período diurno.
Todos os Observadores de Bordo terão formação superior em área compatível com a função
(como Biologia, Oceanografia, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária, entre outros), e pelo
menos 02 (dois) profissionais de cada equipe de Observadores terá experiência prévia em
observação de biota marinha a bordo de navios sísmicos.
Da mesma forma, todos os Observadores de Bordo participarão de treinamento relativo ao
procedimento de observação de biota marinha e aos procedimentos de comunicação interna para
a suspensão de disparos e aumento gradual da potência do pulso sísmico (Soft Start). Todas as
providências necessárias serão tomadas para o atendimento ao novo Guia de Monitoramento da
Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas (outubro de 2018). Todos os novos procedimentos
serão repassados aos Observadores de Bordo por meio de palestras, treinamentos e simulados.
Os documentos (planilhas de observação e avistagem) e relatório finais referentes ao Projeto de
Monitoramento da Biota serão escritos em língua portuguesa, de acordo com os modelos
apresentados pelo CGMAC/IBAMA e descritos no Guia supracitado.
Os dados de avistagem de mamíferos marinhos serão inseridos no Sistema de Monitoramento
de Mamíferos Marinhos – SIMMAM e o comprovante encaminhado à CGMAC e no Banco de
Dados Ambientais (BDA).
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Projeto de Monitoramento Acústico Passivo - PMAP

O desenvolvimento do Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP é justificado pela
necessidade de maximizar os mecanismos de mitigação dos impactos acústicos nas populações de
mamíferos marinhos, em especial sobre os que não podem ser observados/identificados pelos
observadores do PMBM, devido à dificuldade de avistagem, como baixa visibilidade ou animais
submersos. A descrição do PMAP é apresentada no Anexo II-7.

II.3.4 -

Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e
Embarcações sobre a Avifauna - PMAVE

II.3.4.1 -

Introdução

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.
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O Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna 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.

II.3.4.2 -

Objetivos

O presente Projeto de Monitoramento tem como objetivos:



Registrar todas as ocorrências incidentais envolvendo aves debilitadas, feridas ou mortas
encontradas na embarcação de pesquisa sísmica marítima 3D durante as atividades realizadas
na Bacia de Sergipe/Alagoas, 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.3.4.3 -

Metodologia

II.3.4.3.1 -

Registro de Ocorrências

Durante o período de atividade na Bacia de Sergipe/Alagoas, 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.

Coordenador:
22/65

3667-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D NA BACIA DE SERGIPE/ALAGOAS - PROGRAMA PIRAMBU-SW
Relatório de Informações Complementares - RIC

O registro deverá ser feito por meio de preenchimento da Planilha PMAVE (Anexo II-8) e foto
documentação do exemplar. 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.
Para a elaboração da lista de espécies de aves de possível ocorrência na área da atividade
sísmica na Bacia de Sergipe/Alagoas, foi utilizada a listagem de espécies publicada por
Valente et al. (2011), que apresenta as espécies de aves migratórias neárticas do Brasil e
seus sítios de invernada.
Para classificação das espécies de aves migratórias neárticas do Brasil e seus sítios de invernada
foi consultada lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015).
Para classificação do status de ameaça das espécies foi realizada consulta em lista internacional
(IUCN, 2019) e nacional (MMA, 2014).
Como resultado, foram listadas 23 espécies, majoritariamente migratórias, apresentadas no
Quadro II-10 e nas pranchas de identificação elaboradas conforme especificado no Guia do
Ibama, apresentadas no Anexo II-8. Nas pranchas, além das representações das espécies de aves,
são apresentadas informações sobre o status de conservação e ocorrência provável das espécies
ao longo do ano. As pranchas serão incluídas no Manual PMAVE e estarão disponíveis para as
equipes na embarcação.
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Quadro II-10 - Lista das espécies de aves de potencial ocorrência na área prevista para atividade de pesquisa sísmica na Bacia de Sergipe/Alagoas.
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 e (F) Federal.

Espécie

Proteção

Sazonalidade

Nome Científico

Nome Comum

CAT

ESF

J

F

M

A

M

Actitis macularius

maçarico-pintado

LC

I

X

X

X

X

X

Arenaria interpres

vira-pedras

LC

I

X

X

X

X

X

X

Calidris alba

maçarico-branco

LC

I

X

X

X

X

X

X

Calidris canutus

maçarico-de-papo-vermelho

NT; CR

I; F

Calidris fuscicollis

maçarico-de-sobre-branco

LC

I

Calidris minutilla

maçariquinho

Calidris pusilla

maçarico-rasteirinho

Charadrius semipalmatus

X

LC

I

X

X

NT; EN

I; F

X

X

X

X

batuíra-de-bando

LC

I

X

X

X

X

Falco peregrinus

falcão-peregrino

LC

I

X

X

Limnodromus griseus

maçarico-de-costas-brancas

LC; CR

I; F

X

X

X

Numenius phaeopus

maçarico-galego

LC

I

X

X

X

X

Pandion haliaetus

águia-pescadora

LC

I

X

X

X

X

Pluvialis dominica

batuiruçu

LC

I

Pluvialis squatarola

batuiruçu-de-axila-preta

LC

I

X

X

X

Puffinus puffinus

bobo-pequeno

LC

I

X

X

Stercorarius parasiticus

mandrião-parasítico

LC

I

X

X

Sterna dougallii

trinta-réis-róseo

LC; VU

I; F

X

X

Sterna hirundo

trinta-réis-boreal

LC

I

Sternula antillarum

trinta-réis-miúdo

LC

I

Tringa flavipes

maçarico-de-perna-amarela

LC

I

Tringa melanoleuca

maçarico-grande-de-perna-amarela

LC

I

Tringa solitaria

maçarico-solitário

LC

I

Vanellus chilensis

quero-quero

LC

I
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S

O

N
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
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Manejo de Aves

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.
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).
Portanto, a manipulação ou manejo desses animais deve ser realizado apenas nas seguintes
situações:



Aglomeração de aves que ofereça risco à segurança operacional ou dos animais;



Aves sadias ou ninhos, cuja presença na instalação ofereça risco à segurança operacional ou
dos 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 plataforma ou da embarcação.

Devem ser tratadas como prioritárias e urgentes as ocorrências envolvendo:



Risco para a segurança operacional da atividade;



Mortandade de avifauna (ou risco de);



Espécies ameaçadas de extinção.
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Nas situações supracitadas, após orientação técnica inicial e confirmação da ocorrência, a
empresa deverá comunicar a CGMAC por e-mail, incluindo o assunto e a Ficha PMAVE preenchida
(Anexo II-8).
Cabe ressaltar que, para a realização de captura e manejo dessas aves, é necessária a prévia
autorização do órgão ambiental, através da emissão da Autorização para Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico (ABIO).
O manejo de aves nas demais ocorrências deve ser conduzido conforme pró atividade da empresa,
considerando o tipo de ocorrência, condições meteoceanográficas e logística disponível.
Todos os procedimentos devem ser realizados sob orientação técnica, em tempo hábil e de forma
a oferecer maior segurança para a equipe e para a operação.
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, desde que a área utilizada pelo
animal não ofereça risco de aprisionamento.

II.3.4.4 -

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:



Aves sadias serão monitoradas durante sua permanência a bordo até que deixem
espontaneamente a embarcação;



Aves feridas, desorientadas ou debilitadas encontradas na embarcação que necessitem de
atendimento veterinário serão estabilizadas e encaminhadas para um Centro de Reabilitação;



Aves mortas ou que venham a óbito serão transferidas para análise de causa mortis.
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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.
Em casos de aglomeração de aves que ofereçam risco à segurança operacional ou dos animais, o
Técnico Embarcado Responsável irá realizar técnicas simples de afugentamento, como por
exemplo, aproximar-se da ave, conforme previsto no Guia PMAVE. Não serão utilizadas técnicas
de afugentamento que incluam recursos visuais ou sonoros.
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-15).

Figura II-15 - Fluxograma operacional dos procedimentos para aves sadias.
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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
orientar o Técnico Ambiental embarcado nas devidas providências para contenção, avaliação e
encaminhamento do animal ao Centro de Reabilitação, conforme indicado na Figura II-16.

Figura II-16 - 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, o técnico ambiental fará a
aproximação e contenção do animal, de forma adequada a cada espécie e sob orientação do
médico veterinário.
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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;



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.
Aves em óbito:
Todas as aves encontradas mortas ou que vierem a óbito na embarcação serão fotografadas, seus
dados registrados na planilha PMAVE (Anexo II-8) e encaminhadas para o Centro de Reabilitação
para necropsia, independente de possibilidade de aproveitamento em coleções científicas. As
carcaças serão manipuladas tal como resíduos de serviço de saúde (Grupo A), conforme NBR
9191/2000 e 7500 da ABNT. As carcaças serão conservadas por meio de resfriamento, conforme
indicado em Vasconcelos et al., 2016. Para tal, imediatamente após serem localizadas as
carcaças, serão coletadas com uso de luvas e máscaras N95 e envoltas por completo em folhas de
toalhas de papel, para a proteção de penas e outros tecidos frágeis. Em seguida, serão
acondicionadas em sacos para lixo infectante, com coloração branco leitoso e composta por
material resistente à ruptura e vazamento, que serão identificados por simbologia adequada. Em
seguida, serão acondicionadas em caixa térmica com gelo ou bolsas de gel térmica até o
momento do transporte para a realização de necropsia. O gelo ou a bolsa de gel será reposto(a)
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-10), seguindo os procedimentos descritos na Figura II-17.

Coordenador:
29/65

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D NA BACIA DE SERGIPE/ALAGOAS - PROGRAMA PIRAMBU-SW
Relatório de Informações Complementares - RIC

3667-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

Figura II-17 - Fluxograma operacional dos procedimentos para aves mortas.

Ocorrência de ninhos
Os procedimentos para o caso de ocorrência de ninhos são descritos na Figura II-18. Em casos de
ocorrência de ninhos, será avaliado pelo Técnico Ambiental embarcado se a localização do ninho
oferece risco à saúde humana ou a operação. Caso não haja risco a equipe técnica de PMAVE irá
fornecer instruções para que o monitoramento do mesmo, de acordo com a biologia reprodutiva
da espécie de ave em questão, para que o ninho seja monitorado até o abandono espontâneo do
ninho pelas aves. Caso haja alteração no estado de saúde das aves no ninho, a equipe PMAVE será
acionada conforme os procedimentos descritos no Fluxograma Operacional II (Figura II-16). Caso
o ninho ofereça risco, a equipe técnica de PMAVE irá fornecer recomendações de manejo para
que o ninho seja resgatado pela equipe de apoio e encaminhado para o atendimento veterinário,
conforme os procedimentos descritos no Fluxograma Operacional II (Figura II-16).
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Figura II-18 - Fluxograma operacional dos procedimentos para ocorrência de ninhos.

II.3.4.5 -

Equipe Técnica

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Cadastro Técnico Federal (CTF) e Curriculum Vitae
(CV) do profissional responsável pela elaboração do Projeto são apresentados no Anexo II-11,
junto com o CTF e CV da Coordenadora Geral. A Relação de Equipe Técnica (RET) é apresentada
no Anexo II-10 e o Formulário de Solicitação da ABIO é apresentado no Anexo II-13. Os dados da
equipe técnica que executará o PMAVE, a bordo do navio sísmico, serão apresentados
posteriormente, quando da contratação dos profissionais, de acordo com o cronograma previsto
para início da atividade.
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Instalações

As aves que necessitarem de atendimento veterinário serão encaminhadas para a Fundação
Mamíferos Aquáticos - FMA e receberão os cuidados necessários no Centro de Reabilitação da
Fauna Silvestre (Anexo II-10 e Quadro II-11). Já as carcaças encontradas que estiverem em bom
estado e que sejam de interesse científico serão destinadas para Coleção do Laboratório da
Fundação Mamíferos Aquáticos (Anexo II-10 e Quadro II-11).
Quadro II-11 – Identificação das instituições conveniadas para estabilização, reabilitação e
necropsia de aves e recebimento de material de interesse científico.
MANEJO DE FAUNA E DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO
Nome: Fundação Mamíferos Aquáticos – FMA - Centro de
Reabilitação de Fauna Silvestre

CNPJ: 24.488.751.0006/71

Atividade: (X)Estabilização (X)Reabilitação (X)Necropsia

CTF: 4269430

Responsável: Jociery Einhardt Vergara Parente e João Carlos
Gomes Borges

Contato: (79) 3025-1427 / (79) 99164-0011
fma@mamiferosaquaticos.org.br

Endereço: Estrada Matapuã, Nº 411, Povoado Mosqueiro - São Cristóvão/SE – CEP: 49032-130

O Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre da Fundação Mamíferos Aquáticos tem por objetivo a
atuação nos procedimentos de triagem e atendimento médico veterinário de animais aquáticos,
em especial os marinhos, de modo a oferecer estrutura e condições de estabilização e
tratamento de aves costeiras, tartarugas marinhas e mamíferos aquáticos debilitados. O foco da
atividade é, portanto, otimizar o tempo de recuperação para garantir a destinação adequada a
cada animal atendido, priorizando a reintegração dos mesmos à natureza.
Todos os animais desembarcados durante a realização da pesquisa sísmica serão encaminhados
ao FMA, 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
FMA tem capacidade de atender perfeitamente os animais provenientes do PMAVE.
No contexto de aplicação das especificações para Centro de Triagem (Anexo V, Instrução
Normativa Ibama Nº 07/2015), o Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre - FMA está planejado
para contemplar as seguintes áreas (Figura II-19):
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Reabilitação de aves aquáticas (costeiras e marinhas);



Reabilitação de tartarugas marinhas;



Reabilitação de mamíferos aquáticos;



Cozinha para armazenamento e preparação da alimentação dos animais;



Área de emergência (atendimento de fauna oleada);



Área de despetrolização e lavagem de fauna;



Laboratório e sala de necropsia;



Área administrativa e de convivência.

Figura II-19 - Vista aérea do Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre - FMA.
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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-12. O Anexo II-8 apresenta um exemplo
das pranchas de identificação que estarão disponíveis na embarcação.
Quadro II-12 – Lista básica de materiais e equipamentos disponíveis
na embarcação para uso dos profissionais envolvidos no PMAVE.
RECURSO

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

2 unidades

Caixa de papelão - dimensões aproximadas: 80x80 cm

5 unidades

Caixas plásticas para acondicionamento – 3 tamanhos variados

2 unidades de cada

Caixa térmica ou de isopor

2 unidades

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
Máscara de proteção respiratória tipo Peça Semifacial Filtrante - PFF2/N95

2 unidades
1 caixa

Pincel marcador permanente

1 unidade

Esparadrapo

1 unidade

II.3.4.8 -

Documentação

Ao término da atividade, será enviado à CGMAC um relatório sucinto (uma via impressa e uma via
digital) sobre o PMAVE contendo:



Análise e apresentação dos resultados;



Tabela de todas as ocorrências, conforme modelo disponibilizado no Guia do Ibama;



Carta de recebimento das instituições depositárias do material de interesse científico,
contendo a lista e a quantidade dos animais recebidos;
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Planilha dos dados brutos (via digital), em formato editável, contendo todas as ocorrências,
conforme modelo disponibilizado no Guia do Ibama;



Cópias das Planilhas e Fichas PMAVE, fichas clínicas, exames complementares, laudos de
necropsias, fotografias e demais documentações pertinentes relacionadas às ocorrências.

Adicionalmente, todos os registros de ocorrência de aves devem ser inseridos, mensalmente, no
Atlas de Registros de Aves Brasileiras (ARA), disponível através do site: ara.cemave.net.
Informações sobre recuperação de aves anilhadas devem também ser comunicadas ao Centro
Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres - CEMAVE, através do envio dos dados
para

o

Sistema

Nacional

de

Anilhamento

(SNA),

disponível

em

http://www.ibama.gov.br/sna/recuperacao.php.

II.3.4.9 -

Equipe Responsável pela Elaboração do PMAVE

Nome

Empresa

Formação

Conselho
de Classe

CTF

Rafaela Dias Antonini

Ecology
Brasil

Bióloga/MSc.
Biologia Animal

CRBio: 32785-02

251189

Caio César Corrêa Missagia

Ecology
Brasil

Biólogo/Dr. Ecologia
e Evolução

CRBio:78.110-02

5157403

Assinatura

II.3.4.10 - 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. O Anexo II-13 apresenta
a RET e solicitação de ABIO.

Qualquer ocorrência anormal ocorrida durante as operações será informada aos órgãos
competentes por meio de comunicados e relatórios.
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II.3.5 -

Projeto de Comunicação Social - PCS

A elaboração do Projeto de Comunicação Social (PCS) está estruturada conforme as diretrizes
estabelecidas pela CGMAC/DILIC no Termo de Referência (TR) COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº
04/2019, e descrevem os procedimentos metodológicos e instrumentos de comunicação
aplicados, bem como os objetivos, metas, indicadores para acompanhamento e avaliação da
efetividade das atividades propostas.

II.3.5.1 -

Justificativa

Considerando a atividade sísmica e seus impactos, faz-se necessário a divulgação de informações
pertinentes ao empreendimento, além da utilização de canais de comunicação eficazes entre
empreendedor e as demais partes interessadas.
Nesse sentido, o Programa de Comunicação Social se justifica pela necessidade de diálogo entre
o empreendedor e a sociedade, a fim de que todos possam compreender seu papel e assumir,
dessa maneira, uma postura cooperativa e participativa.
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II.3.5.2 

Objetivos

Objetivo Geral
O Programa de Comunicação Social (PCS) tem como objetivo informar ao público de interesse
sobre a Pesquisa Sísmica Marítima 3D Na Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa Pirambu-SW,
garantindo o diálogo social entre a população afetada direta e indiretamente pelo
empreendimento e o empreendedor, assumindo como valores transparência, ética e
horizontalidade das informações.



Objetivos Específicos
Informar ao público afetado pela atividade, em especial as entidades ligadas aos setores de
pesca, sobre os impactos, medidas de segurança e etapas de desenvolvimento da atividade;
Divulgar informações, normas e procedimentos de segurança em relação à circulação de
embarcações próximas à área de realização da atividade.

II.3.5.3 -

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-13, estão descritas as metas e os indicadores ambientais adotados no
presente PCS, em conformidade com as diretrizes do Termo de Referência para o presente
Relatório de Informações Complementares.
Quadro II-13 – Metas e indicadores do PCS.
Metas

Indicadores

Elaborar, produzir e distribuir material informativo
na área de influência do empreendimento.

Número de materiais produzidos versus nº de entidades levantadas
como partes interessadas.

Contatar pelo menos 90% das partes interessadas
antes do início da atividade.

Nº de entidades que receberam material impresso sobre o projeto
antes do início da atividade (ARs) versus nº de entidades levantadas
como partes interessadas.

Divulgar o início e término da atividade em rádio e
jornais de circulação na Área de Influência.

Nº de anúncios veiculados por meio do Aviso aos Navegantes e por
meio de rádio local versus o período da atividade;
Nº de inserções veiculadas e o período de sua veiculação na Área de
Influência versus o período da atividade.
Nº de correios eletrônicos enviados, cópias e o período de envio;
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Metas

Indicadores

Monitorar a zona de segurança e abordar 100% das
embarcações de pesca que a adentrem.

Nº de abordagens a embarcações de pesca versus o nº de
embarcações avistadas na área de segurança;
Comparação das localidades de origem das embarcações abordadas
durante a atividade com as localidades da Área de Influência;

Responder a 100% das dúvidas e reclamações.

Nº de reclamações e dúvidas respondidas versus Nº de reclamações e
dúvidas recebidas pela empresa a respeito da atividade;
Matriz de Sistematização e Tabela de Agrupamento de Contribuições;

Informar à CGMAC 100% dos casos de ocorrência dos
acidentes e incidentes com barcos e petrechos de
pesca.

II.3.5.4 -

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 consiste em:



Instituições e Órgãos Públicos relacionados ao setor Ambiental, de Pesca e de Turismo;



Pescadores, Colônias e Associações de pesca locais;



Unidades de Conservação;



Empresas de Pesca;

No Quadro II-14 é apresentada a listagem do público-alvo, incluindo os dados completos para
contato (nome da entidade, endereço, telefone, e-mail e nome do contato responsável).
Quadro II-14 – Partes Interessadas.
Entidade

Endereço

Contato

NACIONAIS
Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Aves Silvestres
- - CEMAVE

BR-230 ‐ km 10 ‐ Floresta Nac. da Restinga de
Cabedelo, s/n ‐ Renascer ‐ Cabedelo ‐ PB
Caixa Postal 110 ‐ Agência Intermares
CEP: 58108‐012

Coordenadora do CEMAVE – Priscilla
Prudente do Amaral
Tel.: (83) 3245‐5001
E-mail: priscilla.amaral@icmbio.gov.br

Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Mamíferos
Aquáticos - cmA

Rua Alexandre Herculano 197, Sala 1709, Edifício
Vistamar Premium Offices, Gonzaga - Santos-SP
CEP: 11050-031

Coordenadora do cmA
Solange Aparecida Zanoni
E-mail: solange.zanoni@icmbio.gov.br

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação da Biodiversidade
Marinha do Nordeste

Rua Samuel Hardman, s/n ‐ Tamandaré – PE
CEP: 55578‐000

Coordenador do CEPENE – Leonardo
Messias
Tel.: (81) 3676 1109
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Contato

Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 451 Ed. Petro
Tower, sala 1601, Enseada do Suá‐ Vitória – ES
CEP: 29050‐335

Coordenador Regional ‐ João Carlos
Alciati Thomé
Tel.: (27) 3222‐1417/4775

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Superintendência em MACEIÓ

Avenida Fernandes Lima, 4.023 – Farol ‐ Maceió –
AL
CEP: 57057‐000

Mário Daniel Sarmento de Moraes ‐
Superintendente
Tel.: (82) 2122‐8300

Instituto do Meio Ambiente do
Estado de Alagoas – IMA

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange ‐ Maceió – AL
CEP: 57017‐320

Gustavo Ressurreição Lopes –
Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Sustentável
de Maceió

Rua Marquês de Abrantes, s/n, Bebedouro –
Maceió – AL
CEP: 57018‐655

Antonio José Gomes de Moura ‐
Secretário
Tel.: (82) 3315‐4735

Secretaria do Verde ‐ Meio
Ambiente, Agricultura e
Recursos Hídricos de Barra de
São Miguel

Praça Miriel Cavalcante, s/n – Barra de São Miguel
– AL
CEP: 57180‐000

Diego Santos Lima – Secretário
Tel.: (82) 98201‐7478

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e Turismo de
Coruripe

Rua da Alegria, s/n ‐ Centro – Coruripe – AL
CEP: 57230‐000

José Edson dos Santos – Secretário
Tel.: (82) 3273‐1693

Prefeitura Municipal de
Piaçabuçu

Praça São Francisco de Borgia, s/n ‐ Centro –
Piaçabuçu – AL
57210‐970

Dalmo Moreira Santana Júnior, ‐
Prefeito
Tel.: (82) 3552‐1155

Federação de Pescadores do
Estado de Alagoas ‐ FEPEAL

Av. Senador Rui Palmeira, s/n ‐ Vergel do Lago –
Maceió ‐ AL
CEP: 57015‐430

Maria Eliane da C.S. Morais ‐ Presidente
Tel.: (82) 3223‐6493

Associação dos Pescadores de
Barreiras ‐ APB

Av. Manoel Ursulino S. Filho, s/n ‐ Barreiras –
Coruripe – AL
57230‐000

Jonas Vilela Ferreira – Presidente
Tel.: (82) 996709485

Associação dos Pescadores de
Pescaria ‐ APP

Rodovia Gunther Franz Oliveira, 135 ‐ AL101 ‐
Pescaria – Maceió ‐ AL
CEP: 57039‐600

Jurandir Dias de Araújo ‐ Presidente
Tel.: (82) 988321023

Colônia de Pescadores
Almirante Jaceguay ‐ Z‐01

Rua dos Jangadeiros Alagoanos, 925 ‐ Pajuçara –
Maceió ‐ AL
CEP: 57030‐000

Maria Aparecida da Silva – Presidente
Tel.: (82) 33270201

Colônia de Pescadores Vieira
Lima ‐ Z‐02

Praça Dr. Caio Aguiar Porto, s/n ‐ Pontal da Barra
– Maceió ‐ AL
57010‐830

Maria Jose da Silva Santos ‐ Presidente
Tel.: (82) 988370865

Colônia de Pescadores Santo
Antonio ‐ Z‐04

Rua Tobias Barreto, 326 ‐ Bebedouro – Maceió ‐
AL
CEP: 57017‐690

Mauro Pedro dos Santos – Presidente
Tel.: (82) 33587535

Colônia de Pescadores de
Vergel do Lago ‐ Z‐05

Av. General Alcir Werner, 497 ‐ Vergel do Lago –
Maceió ‐ AL
CEP: 57015‐560

Manoel Messias P. Lopes ‐ Presidente
Tel.: (82) 988797785

Colônia de Pescadores Dr.
Castro Azevedo ‐ Z‐10

Rua Grande, 476 ‐ Pontal do Coruripe – Coruripe –
AL
CEP: 57230‐000

Ely Santana Costa – Presidente Tel.:
(82) 32737202

ALAGOAS
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Endereço

Contato

Colônia de Pescadores Mesquita
Braga ‐ Z‐16

Rua Jose Marques Ribeiro, 107 ‐ Trapiche da
Barra – Maceió ‐ AL
CEP: 57010‐730

Wilson Pinheiro Arruda ‐ Presidente
Tel.: (82) 987170257

Colônia de Pescadores Américo
Pereira de Brito ‐ Z‐19

Av. Ulisses Guedes, 250 ‐ Brasília – Piaçabuçu – AL
CEP: 57210‐000

Antonio Amorim Santos – Presidente
Tel.: (82) 996646969

Colônia de Pescadores de
Pontal do Peba ‐ Z‐27

Beira Mar, s/n ‐ Pontal do Peba – Piaçabuçu – AL
CEP: 57210‐000

José Adalci – Presidente
Tel.: (82) 991861414

Clube Píer Marina da Barra

Rua Professora Medéa Cavalcante, 125 ‐ Centro –
Barra de São Miguel – AL
CEP: 57180‐000

Tel.: (82) 32737202

Let’s Dive

Rua Conde de Irajá, 60 ‐ loja 2 ‐ Pajuçara –
Maceió ‐ AL
57030‐000

Tel.: (82) 3316‐5385

Iate Clube Pajussara

Travessa Doutor Antônio Gouveia, 1259 ‐ Pajuçara
– Maceió ‐ AL
57030‐170

José Moacy Albuquerque – Comodoro
Tel.: (82) 3231‐8877

Instituto Biota da Conservação

Rua Santa Joana, 62 ‐ Riacho Doce – Maceió – AL
57039‐290

Bruno Stefanis ‐ Responsável
Tel.: (82) 99115‐2944

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Superintendência em Sergipe

Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1548 ‐
Capucho ‐ Aracaju – SE
CEP: 49080‐903

Vera Lúcia Silva Cardoso ‐
Superintendente
Tel.: (79) 3046‐1000

Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos
Hídricos de Sergipe

Av. Heráclito Rollemberg, 4444 ‐ D.I.A. ‐ Aracaju
– SE
CEP: 49030‐640

Olivier Chagas – Secretário
Tel.: (79) 3179‐7300
E-mail: ascom@semarh.se.gov.br

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Aracajú

Av. Pedro Paes Azevedo, 853 ‐ Salgado Filho ‐
Aracaju – SE
CEP: 49020‐450

Augusto César De Mendonça Viana –
Secretário
Tel.: (79) 3225‐4171

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Barra dos
Coqueiros

Av, Oceânica, 520 ‐ Centro ‐ Centro
Administrativo Adailton Martins ‐ Barra dos
Coqueiros – SE
CEP: 49140‐000

Maria Amélia da Silva – Secretária
Tel.: (79) 99865‐0278

Secretaria Municipal de
Turismo e Meio Ambiente de
Pirambu

Praça Nossa Senhora de Lourdes, 16 ‐ Centro ‐
Pirambu – SE
CEP: 49190‐000

Anderson Fabiano da Cruz Góis ‐
Secretário
Tel.: (79) 3276‐1693

Prefeitura Municipal de
Itaporanga D’Ajuda

Praça Getúlio Vargas, nº22. Itaporanga
D’Ajuda/SE
CEP: 49120-000

Otávio Silveira Sobral
ouvidoria@itaporanga.se.gov.br
(79) 3264-2700

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Itaporanga
D’Ajuda

Praça Getúlio Vargas, nº22. Itaporanga
D’Ajuda/SE
CEP: 49120-000

José Augusto Garção Filho
meioambiente@itaporanga.se.gov.br
(79) 3264-2700

Prefeitura Municiapal de
Estância

Praça Barão do Rio Branco,76 Estância – SE.
Centro
CEP: 49.200-000

gabinete@estancia.se.gov.br
(79) 3522-1143

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Estância

Praça Barão do Rio Branco, nº 76. Centro,
Estância/SE
CEP: 49200-000

Jorbert Denner
sema@estancia.se.gov.br
(79) 3522-2173

SERGIPE
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Contato

Prefeitura Municipal de Santa
Luzia do Itanhy

Rua Barão de Rio Branco, 4 – Centro, Santa Luzia
de Itanhi/SE. CEP: 49230-000

Edson Santos Cruz
gabinete.pmsli@hotmail.com
(79) 3548-1432

Secretaria de Meio Ambiente de
Santa Luzia do Itanhy

Rua Barão de Rio Branco, 4 – Centro, Santa Luzia
de Itanhi/SE. CEP: 49230-000

Ronilson Pereira Santos
meioambiente@santaluziadoitanhy.se.g
ov.br
(79) 3548 -1432

Secretaria de Pesca e
Aquicultura de Santa Luzia do
Itanhy

Rua Barão de Rio Branco, 4 – Centro, Santa Luzia
de Itanhi/SE. CEP: 49230-000

José Antônio Alves de Oliveira
agricultura@santaluziadoitanhy.se.gov.
br
(79) 3548 -1432

Prefeitura Municipla de
Indiaroba

Praça dos Pescadores, nº 19, Centro.
Indiaroba/SE
CEP: 49250-000

Agnaldo do nascimento santos
gabinete@indiaroba.se.gov.br
(79) 3543-1472

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Indiaroba

Praça dos Pescadores, nº 19, Centro.
Indiaroba/SE
CEP: 49250-000

Edmilson Henrique
(79) 99842-7719

Secretaria Municipal de Pesca
de Indiaroba

Praça dos Pescadores, nº 19, Centro.
Indiaroba/SE
CEP: 49250-000

Bruno Lessa
(79) 99902-4124

Federação de Pescadores do
Estado de Sergipe ‐ FEPESE

Av. Barão de Maruim, 425 ‐ 1o andar ‐ sala 5 ‐ São
Jose – Aracaju – SE
CEP: 49015‐040

José Moraes Rodrigues ‐ Presidente
Tel.: (79) 981188600

Associação de Pescadores e
Pescadoras da Coroa do Meio ‐
APPCM

Av. Desembargador Jose Antonio de Andrade
Goes, 221 ‐ Coroa do Meio – Aracaju – SE
CEP: 49035‐620

José Reis ‐ Presidente
Tel.: (79) 999825969

Associação dos Pescadores de
Atalaia Velha ‐ APAV

Av. Antonio Alves, 241 ‐ Atalaia – Aracaju – SE
CEP: 49037‐050

Luciano Valerio de Moura ‐ Presidente
Tel.: (79) 32433593

Associação dos Pescadores de
Pirambu e Povoados ‐ ASPEPIPO

Praca Nossa Senhora do Carmo, 275 – Centro –
Pirambu – SE
CEP: 49190‐000

Francisco de Assis Vieira da Silva ‐
Presidente
Tel.: (79) 999387595

Associação dos Produtores da
Pesca de Pirambu ‐ APPP

Rua Leandro Maciel, 240 ‐ Centro
CEP: 49190‐000 – Pirambu – SE

Josenaldo ‐ Presidente
Tel.: (79) 996381637

Associação Sergipana de
Pescadores Profissionais ‐
SERGIPESCA

Rua Siriri, 724 ‐ Centro – Aracaju – SE
CEP: 49010‐450

Juvenal ‐ Presidente
Tel.: (79) 30252328

Colônia e Pescadores e
Aquicultores ‐ Z‐01

Av. Mamede Paes Mendonca, 554 ‐ Centro –
Aracaju – SE
CEP: 49010‐620

Hamilton Joao Oliveira Santos –
Presidente
Tel.: (79) 998967651

Colônia de Pescadores de
Pirambu ‐ Z‐05

Rua Augustinho Trindade, 38 ‐ Centro – Pirambu –
SE
CEP: 49190‐000

Miguel Porto Pires ‐ Presidente
Tel.: (79) 999987682

Colônia de Pescadores de Barra
dos Coqueiros ‐ Z‐13

Rua José Batista, 127 ‐ Centro ‐ Barra dos
Coqueiros – SE
CEP: 49140‐000

Wilma Santos Santana ‐ Presidente
Tel.: (79) 998045701

Sindicato dos Trabalhadores do
Setor Pesqueiro de Sergipe ‐
SINDIPESCA

Rua Laranjeiras, 268 ‐ Sala 302 – Ed. Aliança ‐
Centro – Aracaju – SE
CEP: 49010‐000

Tel.: (79) 999907200

Colônia de Pescadores Z-09 de
Itaporanga D’Ajuda

Rua Manoel Conde Sobral, nº289, Centro,
Itaporanga D’Ajuda/SE
CEP: 49120-000

(79) 3264-1322
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Colônia de Pescadores Z-3 de
Santa Luzia do Itanhy

Rua Barão do Rio Branco, nº26. Santa Luzia do
Itanhy, SE.
CEP: 49230-000

(79) 3548-1234

Colônia de Pescadores Z-11 de
Indiaroba

Praça dos Pescadores, s/nº. Indiaroba/SE
CEP: 49250-000

concruz@bol.com.br
(79) 99810-1832
(79) 3522-3068

Iate Clube de Aracaju

Av. Beira Mar, Praia Treze de Julho ‐ Treze de
Julho – Aracaju – SE
CEP: 49020‐010

Eugênio Sobral – Comodoro Tel.: (79)
3211‐9623

Oceanário de Aracaju ‐ Centro
de Visitantes do TAMAR

Avenida Santos Dumont, s/n ‐ Atalaia – Aracaju ‐
SE
CEP: 49037‐475

-

Subprograma Regional de
Monitoramento de Encalhes e
Anormalidades na Área de
Abrangência da Bacia
Sergipe‐Alagoas (PRMEA)

Rua Dr. Jorge Cabral, 60 ‐ Farolândia ‐ Aracaju ‐
SE
CEP: 49032‐420

Tel.: (79) 3025‐1427

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Superintendência em Salvador

Av. Manoel Dias da Silva, nº 111. Amaralina,
Salvador/BA.
CEP: 41900-325

(71) 3172-1650

Secretaria de Estado do Meio
Ambiente da Bahia

Av. Luís Viana Filho, 6ª Avenida, nº600, CAB,
Salvador/BA
CEP: 41745-900

João Carlos Oliveira da Silva
gabinete.sema@sema.ba.gov.br
(71) 3118-5304 / 3118-5320

Prefeitura Municipal de
Jandaíra
E Conselho Municipal de Meio
Ambiente

Praça Horacio de Faria, 300 - Centro - CEP 48.310-000

Adilson Aires Leite de Avila Junior
controleinterno@jandaira.ba.gov.br
(75) 3445 - 2125
(75) 3445-2176

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Jandaíra

Praça Agemiro Gomes, s/n - Centro - CEP 48.310-000

Cristiane Penalva de Santana de
Azevedo
ambiente@jandaira.ba.gov.br
(75) 3445 - 2125
(75) 3445-2176

Colonia De Pescadores Z 66 De
Coqueiros (Jandaíra)

POVOADO DE COQUEIROS 0, ABADIA, Jandaíra, BA
- 48310000

César de Oliveira
z66@bol.com.br
(75)34457023

Associacao De Marisqueiros/as
E Pescadores/as De Ponte De
Itabatinga - Ampi

R A, 124, Casa. Jandaira - BA. CEP: 48310-000

Geraldo Pinto Lins
(75) 9998-4307

Prefeitura Municipal de Conde

Praça Altamirando Requião, sn, Centro - CEP:
48300-000 Conde/BA

Antonio Eduardo Lins de Castro
prefeito@pmconde.ba.gov.br
(75) 3429-1250

Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente de
Conde

Rua Nova, sn, Centro - Conde/BA, CEP 48300-000

José de Almeida Lins
secretario.seagri@pmconde.ba.gov.br
(75) 3429-1250

Colônia de Pescadores Z 31 Sítio do Conde

Rua Igreja - s/n, Conde - BA, CEP: 48300-000

Givaldo Batista
(75) 3449-1203

BAHIA
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Contato

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
APA Costa dos Corais

Rua Samuel Hardman, s/n ‐ Tamandaré – PE
CEP: 55578‐000

Paulo Roberto Corrêa de Sousa Junior –
Chefe da UC
Tel.: (81) 3676 1109 Ramal 141

APA de Santa Rita

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange ‐ Maceió – AL
CEP: 57017‐320

Instituto do Meio Ambiente do Estado
de Alagoas – IMA Gustavo Ressurreição
Lopes – Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

APA do Catolé e Fernão Velho

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange ‐ Maceió – AL
CEP: 57017‐320

Instituto do Meio Ambiente do Estado
de Alagoas – IMA
Gustavo Ressurreição Lopes –
Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

APA de Piaçabuçu

Av. Beira Mar, S/N ‐ Povoado Pontal Do Peba,
Caixa Postal Comunitária Nº 154 ‐ Piaçabuçu ‐ AL
CEP: 57210‐000

Lutemberg Pinheiro – Chefe da UC
Tel.: (82) 3557‐1200

APA Municipal do Poxim

Rua da Alegria, s/n ‐ Centro – Coruripe – AL
CEP: 57230‐000

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Turismo de Coruripe
José Edson dos Santos – Secretário
Tel.: (82) 3273‐1693

APA do Pratagy

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange ‐ Maceió – AL
CEP: 57017‐320

Instituto do Meio Ambiente do Estado
de Alagoas – IMA
Gustavo Ressurreição Lopes –
Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

APA do Litoral Sul de Sergipe

R. Vila Cristina, 1051 - Treze de Julho, Aracaju –
SE. CEP:49040-850

adema@adema.se.gov.br
(79)3179-7310

APA Litoral Norte Bahia - INEMA
- Instituto de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos

Avenida Ulisses Guimarães, n° 600. CAB Salvador-BA - CEP 41750-007.

Jeanne Sofia Tavares Florence Diretora Unidades de Conservção do
INEMA
jeanne.sofia@inema.ba.gov.br
(71) 3118-4360

RESEC Saco da Pedra

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange
CEP: 57017‐320 ‐ Maceió – AL

Instituto do Meio Ambiente do Estado
de Alagoas – IMA
Gustavo Ressurreição Lopes –
Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

RESEC Manguezais Lagoa de
Roteiro

Av. Major Cícero de Góes Monteiro, 2197 ‐
Mutange ‐ Maceió – AL
CEP: 57017‐320

Instituto do Meio Ambiente do Estado
de Alagoas – IMA
Gustavo Ressurreição Lopes –
Diretor‐Presidente
Tel.: (82) 3315‐1732

Reserva Biológica de Santa
Isabel

Reserva Biológica Sta Isabel, s/n
CEP: 49190‐000 – Pirambu – SE

Tel.: (79) 3276‐1799

APA ‐ Litoral Norte

Av. Heráclito Rollemberg, 4444 ‐ D.I.A. ‐ Aracaju
– SE
49030‐640

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos de Sergipe
Olivier Chagas – Secretário
Tel.: (79) 3179‐7300
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Entidade

Endereço

Contato

APA do Rio Sergipe

Av. Heráclito Rollemberg, 4444 ‐ D.I.A. ‐ Aracaju
– SE
CEP: 49030‐640

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos de Sergipe
Olivier Chagas – Secretário Tel.: (79)
3179‐7300

APA Foz do Vaza‐Barris

Av. Heráclito Rollemberg, 4444 ‐ D.I.A. ‐ Aracaju
– SE
CEP: 49030‐640

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos de Sergipe
Olivier Chagas – Secretário
Tel.: (79) 3179‐7300

II.3.5.5 II.3.5.5.1 -

Metodologia
Elaboração e Produção de Materiais Informativos

Materiais informativos produzidos apresentarão linguagem acessível e obedecendo a identidade
visual do empreendedor, tendo como principal objetivo, divulgar as informações referentes à
atividade sísmica em questão.
O material desenvolvido será:



Mala Direta: Documento oficial que informará sobre a atividade e deverá ser encaminhado
aos representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao Meio Ambiente, Pesca e
Turismo, para a informação do início e, posteriormente, final da atividade.



Folder: Este material deverá ser utilizado em função de sua versatilidade de formato e
facilidade de distribuição. Nele deverão constar informações, como: local da atividade (bloco
proposto), início e duração da atividade, dados do licenciamento e nome das embarcações
envolvidas. Parte deste material será enviada junto com a mala direta e deverá ser
distribuído durante a campanha para divulgação do início da atividade.



Cartaz: De caráter mais “permanente”, este material deverá ser afixado nos locais de uso
comum para divulgação do início da atividade, principalmente colônias e associações de
pescadores. Vale mencionar que a afixação desse material só deverá ser feita mediante
autorização do responsável no local.
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Diálogo Social - Estabelece um elo constante de comunicação entre o empreendedor e os
públicos porventura afetados, através da disseminação de informação em linguagem
adequada, através do uso da radiodifusão, materiais impressos e outros recursos, da abertura
de canais de diálogo direto, como a ouvidoria telefônica, e do exercício da comunicação
direta através das reuniões informativas.



Correio eletrônico - será elaborada uma lista de contatos de correio eletrônico com um
grupo de interesse ampliado.



Ouvidoria - será disponibilizada linha telefônica e endereço de correio eletrônico nos
materiais de divulgação da atividade, para atender às reclamações e consultas das partes
interessadas.

No Anexo II-13 são apresentados os materiais gráficos a serem utilizados para divulgação às
partes interessadas (público-alvo), pela execução da pesquisa sísmica.

II.3.5.5.2 -

Comunicação para Atividades Marítimas

Ao longo da atividade sísmica, será necessário divulgar informações sobre as atividades de
aquisição desde o início da atividade em águas territoriais nacionais.
Dessa forma, serão executadas as seguintes atividades:



Divulgação no Sistema de Informações Sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) para
acompanhamento da embarcação, de forma a tornar possível o acompanhamento pela
autoridade naval;



As embarcações de pesca que forem contatadas na área da atividade serão documentadas em
Planilha de Controle das Embarcações Pesqueiras;



Comunicação com a Capitania dos Portos para emissão do Aviso aos Navegantes da presença
do navio, estabelecido pela instituição.



O início e o término das atividades de pesquisa sísmica serão divulgados através de
comunicados institucionais em anúncios de rádio nas frequências AM e FM e VHF (frequência
marítima), selecionadas de acordo com a sua área de abrangência e com as características do
público potencialmente alcançado.
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Eventualmente, embarcações pesqueiras que tenham interação com a atividade sísmica, devem
relatar o ocorrido com detalhamento, de forma que a ocorrência dos fatos possa ser apurada. Se
for comprovada a perda de petrechos de pesca por conduta do navio sísmico (e/ou seus
assistentes), o responsável entrará em contato com a empresa e esta providenciará o
ressarcimento do material, em forma de novo material.

II.3.5.5.3 -

Elaboração de Mensagem para Rádio Operador

A tripulação da embarcação sísmica deverá informar ao rádio-operador e, eventualmente, ao
Técnico Ambiental em serviço a necessidade de emitir informativos sempre que constatada a
presença de outras embarcações de menor porte, e, principalmente, aquelas engajadas em
atividades pesqueiras, sobre a atividade que está sendo realizada.
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.3.5.6 -

Cronograma de Execução

O Programa de Comunicação Social deverá iniciar cinco (05) dias antes do início da atividade
sísmica. O cronograma de execução poderá sofrer ajustes em decorrência de imprevistos
inerentes à atividade, como por exemplo, condições meteorológicas adversas que eventualmente
aumentem o tempo da atividade sísmica. Após finalização da atividade sísmica, a comunicação
de encerramento da atividade deve ser realizada, com a mesma lista de partes interessadas, em
prazo de até 15 dias.

II.3.5.7 -

Inter-relação com outros Planos e Programas

O Programa de Comunicação Social – PCS relaciona-se com o PEAT desenvolvido para a
atividade sísmica em questão.
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Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores - PEAT

A PGS Investigação Petrolífera Ltda. implementará um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que
atenda às condicionantes de Licenças de Pesquisa Sísmica emitidas pela CGMAC/IBAMA, sendo
coordenado e implementado por empresas de consultoria ambiental.
O SGA integra os Projetos Ambientais, de modo a monitorar, controlar e mitigar as interferências
causadas ao ambiente natural e social. A Educação Ambiental possui um papel chave nesta
interação. O alcance dos seus objetivos e metas resultará no sucesso dos demais Projetos
Ambientais, ou seja, indicará que os trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na
atividade sísmica foram informados, sensibilizados e capacitados para executar suas funções e
decidir a melhor conduta a ser tomada.

II.3.6.1 -

Justificativa

A Pesquisa Sísmica constitui-se em uma atividade complexa e de alta sofisticação exigindo por
consequência que todos os trabalhadores tenham capacitação e treinamentos, permitindo acesso
a conhecimentos e técnicas que possibilitem uma melhor gestão das suas atividades, levando-os
a adotarem condutas onde devem ser considerados os aspectos ambientais, éticos e
socioeconômicos. Com esta consciência, os trabalhadores irão desenvolver suas atividades com
responsabilidade, trazendo benefícios não apenas para a si próprios, mas também para os seus
companheiros e para o ambiente.
Assim, legitimando a caracterização supracitada, a PGS implementa o Projeto de Educação
Ambiental para Trabalhadores (PEAT), permeado pelos conceitos da Política Nacional de
Educação Ambiental, levando em conta a interdisciplinaridade, participação e respeito à
diversidade social e biológica, conceitos fundamentais para estimular o público-alvo em relação à
preservação e conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros.
O Projeto de Educação Ambiental a ser implementado, por contemplar um público-alvo formado
por atores sociais distintos, porém com o mesmo objetivo no processo da atividade ora
desenvolvida, propõe uma Metodologia de trabalho com uma concepção pedagógica, embasada
nos pressupostos filosóficos que subsidiam a Educação Ambiental com a finalidade de trabalhar
conceitos e práticas numa abordagem diferenciada, utilizando-se de recursos e estratégias
adequadas à realidade de cada grupo (interdisciplinaridade e participação), respeitando a
diversidade social e biológica.
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Objetivos do Projeto

Sensibilizar, informar e capacitar os trabalhadores sobre as interferências causadas pela
atividade de pesquisa sísmica ao ambiente natural e social;



Informar sobre os cuidados necessários à execução da atividade de pesquisa Sísmica;



Estimular no público-alvo a aquisição de conhecimento e técnicas necessárias para participar
da gestão de suas atividades e saber decidir a melhor conduta a ser tomada;



Estimular a participação dos trabalhadores junto aos Projetos Ambientais, promovendo uma
gestão com responsabilidade compartilhada de toda a equipe embarcada.

II.3.6.3 

Metas

Treinar e capacitar 100% da tripulação sísmica e marítima sobre as questões ambientais que
envolvem as operações de aquisição de dados sísmicos.



Alcançar objetivos e metas dos demais Projetos Ambientais decorrentes da conscientização
dos trabalhadores no cumprimento dos procedimentos estabelecidos;



Incrementar a participação dos trabalhadores através de melhorias ambientais propostas ou
promovidas no ambiente de trabalho.

II.3.6.4 -

Indicadores Ambientais

Quantitativos



Número absoluto e o percentual de tripulantes treinados por módulo;



Número de incidentes ambientais ocorridos durante a atividade sísmica relacionado aos
Projetos Ambientais;



Número de Melhorias Ambientais propostas e/ou promovidas pelos tripulantes no ambiente
de trabalho.
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Qualitativos



Análise da ocorrência de não conformidades relacionadas a falhas no Projeto de Educação
Ambiental;



Resultado das avaliações individuais;



Análise dos resultados obtidos nos Monitoramentos Ambientais e seus desdobramentos no
Sistema de Gestão da PGS no Brasil.

II.3.6.5 -

Público-alvo

Todos os membros das tripulações marítimas e sísmicas de todos os navios que operam na
Pesquisa Sísmica (navios sísmicos, navios fontes, embarcações de apoio e de assistência).

II.3.6.6 -

Metodologia e Descrição do Projeto

O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) será coordenado por um profissional,
não embarcado, em dedicação exclusiva na sede da Empresa de consultoria contratada para
implantar o SGA da PGS. Considerando o caráter multidisciplinar do PEAT, o coordenador irá
trabalhar em integração com os coordenadores dos demais Projetos Ambientais que constituem o
SGA e com os consultores das áreas de educação, psicopedagogia e/ou serviço social com
formação em dinâmica de grupo, contratados para elaborar os métodos didáticos participativos.
O PEAT será implementado a bordo por profissionais embarcados (Técnicos Ambientais com apoio
de Observadores de Bordo e Operadores de PAM) que serão responsáveis pela implementação dos
Projetos Ambientais e aplicação dos Módulos de Educação Ambiental para a Tripulação Sísmica e
Marítima. Se o treinamento for aplicado em terra, antes do embarque, enquanto aguardam o no
porto, no hotel ou antes do início do turno de trabalho, o PEAT poderá ser implementado por um
multiplicador capacitado não embarcado. Esses multiplicadores serão capacitados pela equipe
multidisciplinar constituída pelos coordenadores dos Projetos Ambientais e Consultores. Também
será priorizado aplicar o PEAT durante a navegação, quando o técnico ambiental estiver a bordo,
não prejudicando o tempo de descanso dos trabalhadores ou tirando-os de suas funções no navio.

Coordenador:
50/65

3667-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D NA BACIA DE SERGIPE/ALAGOAS - PROGRAMA PIRAMBU-SW
Relatório de Informações Complementares - RIC

A Empresa possui um (01) Módulo de Capacitação destinado exclusivamente aos Multiplicadores
que serão descritos neste Projeto para fins de conhecimento da CGMAC, uma vez que esta
capacitação é específica aos técnicos contratados, não fazendo parte dos módulos de Educação
Ambiental para os Trabalhadores. O Módulo de Capacitação é dividido em cinco (05) tópicos
destinados exclusivamente aos Técnicos Ambientais.
Sendo assim, o PEAT tem como atores do processo:



A Tripulação Marítima e Sísmica é constituída por todos os trabalhadores embarcados nos
navios fonte, sísmicos, apoio e assistente responsáveis por executar diferentes funções a
bordo de acordo com a sua capacitação técnica. A tripulação marítima e sísmica, em sua
maioria composta por profissionais estrangeiros, trabalha em regime de escala independente
da pesquisa sísmica, ou seja, o tripulante pode retornar ao Brasil, mas não necessariamente
para a mesma área de pesquisa sísmica;



Os profissionais que embarcam por período curto para manutenção de equipamentos,
supervisão e treinamentos do SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) não fazem parte da
tripulação Sísmica e Marítima, portanto, não fazem parte do público-alvo do Projeto de
Educação Ambiental. Os clientes da PGS que embarcam para supervisionar a operação sísmica
também não fazem parte da tripulação público-alvo do Projeto de Educação Ambiental, mas
frequentemente participam do Projeto de Educação Ambiental.

O PEAT é constituído de seis (06) Módulos de Educação Ambiental destinados à tripulação
sísmica e marítima das embarcações envolvidas na Pesquisa Sísmica e serão ministrados pelos
Técnicos Ambientais.
O planejamento dos Módulos de Educação Ambiental será feito para cada tripulante, conferindo
ao Projeto de Educação Ambiental um caráter continuado e dinâmico. Este planejamento evita
que o tripulante receba um módulo excessivamente da mesma forma, evita que o tripulante
deixe de ser treinado para um módulo importante para sua função a bordo. Para que os
coordenadores dos Projetos Ambientais possam planejar a aplicação dos Módulos Ambientais por
tripulante, faz-se necessário um rigoroso acompanhamento da tripulação e dos treinamentos
ministrados por meio de uma planilha de controle que contém os nomes listados na tripulação e
aqueles que participaram do PEAT e assinaram a lista de presença.
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Planilha de Controle
As Empresas de consultoria responsáveis pelo SGA da PGS e pela implementação do Projeto de
Educação Ambiental irão acompanhar o desenvolvimento do projeto com controle realizado no
sistema “Microsoft Office Excel” com todos os tripulantes, por atividade sísmica. Esta planilha
possibilitará a filtragem e combinação de parâmetros que identifiquem com eficiência e rapidez,
cada tripulante e treinamento ambiental recebido.
A planilha de Controle conterá os seguintes parâmetros de filtragem:



Nome do Tripulante;



Função;



Número da Licença de Pesquisa Sísmica;



Nome da embarcação;



Nome da Bacia Sedimentar;



Nome da área da Pesquisa Sísmica (Bloco, Reservatório, Campo);



Data de cada treinamento por Módulo de Educação Ambiental.

Esse planejamento é essencial para a dinâmica do Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores e, só é possível através do acompanhamento ao longo da atividade.
Módulos de Educação Ambiental
O PEAT é constituído de seis (6) Módulos de Educação Ambiental destinados exclusivamente a
tripulação sísmica e marítima, conforme síntese apresentada na Tabela 2.4.6.b. As informações
referentes a cada Módulo de Educação Ambiental estão sendo apresentadas no Anexo II-15.
Todo tripulante receberá pelo menos quatro Módulos de Educação Ambiental: Módulo I
(Geral) com conteúdo programático fixo; Módulo II (Regional) cujo conteúdo varia em função
da Bacia Sedimentar que ocorrerá a atividade de pesquisa sísmica; Módulo III (Local) cujo
conteúdo varia em função da área de Pesquisa de Sísmica e, o Módulo IV (Controle de
Poluição) com conteúdo programático fixo.
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Após a aplicação de cada um destes Módulos (I, II, III e IV) será aplicado um Método Didático
Participativo, contemplando os temas abordados nos Módulos anteriormente apresentados ao
tripulante. Ao final da aplicação dos Módulos haverá um encerramento com avaliação individual
por tripulante dos Módulos recebidos.
Haverá ainda mais dois Módulos Específicos, Módulo V (Monitoramento da Biota) e Módulo VI
(Comunicação Social) que serão ministrados para público-alvo diretamente envolvido com a
tomada de decisões, específica às medidas de mitigação e controle dos Projetos Ambientais.
No caso de ocorrência de não conformidade, o Módulo Específico ao tema referente à não
conformidade será reaplicado para público-alvo diretamente envolvido.
Quadro II-15 - Síntese do Conteúdo Programático dos Módulos de Educação Ambiental.
Módulos Básicos Descrição
Módulo I

Geral

Módulos Básicos Descrição
Informações sobre os impactos ambientais, ecológicos e socioeconômicos,
decorrentes da atividade sísmica marítima; noções de legislação ambiental
brasileira; e o processo de licenciamento.

Regional

Aspectos ambientais e socioeconômicos da(s) Bacia(s) Sedimentar(es),
incluindo caracterização geomorfológica, noções sobre meteorologia e
oceanografia, noções sobre o meio biótico da(s) Bacia(s) Sedimentar(es),
incluindo as espécies mais sensíveis ao som, áreas de importância biológica,
migração e desova, noções sobre os ecossistemas marinhos e costeiros e
Unidades de Conservação e noções sobre as principais atividades econômicas
desenvolvidas, caracterizando as atividades de Pesca, Turismo e Petróleo.

Módulo III

Local

Aspectos específicos a área de pesquisa sísmica, incluindo configuração do
arranjo da fonte sísmica e dos cabos de registro sísmico, embarcações que
serão utilizadas na Pesquisa Sísmica, descrição e localização da Área da
Atividade de Pesquisa Sísmica, objetivos e principais procedimentos dos
Projetos de Controle e Monitoramento (Projeto de Controle da Poluição,
Projeto de Monitoramento da Biota Marinha, Projeto de Comunicação Social,
Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores e Plano de Ação de
Emergência) e condicionantes gerais e específicas da Licença de Pesquisa
Sísmica (LPS).

Módulo IV

Controle de Poluição

Procedimentos para segregação adequada de resíduos e redução de poluentes

Módulo V

Monitoramento da Biota

Módulo VI

Comunicação Social

Módulo II

Procedimentos específicos para aumento gradual e paralisação da fonte
sísmica decorrente de mamífero marinho ou quelônio na área de segurança
Procedimentos específicos para possíveis interferências com a atividade
pesqueira

A abordagem dos temas pelo Multiplicador poderá ser de forma expositiva, porém, interativa e
dinâmica, com a finalidade de envolver o público-alvo na exploração de situações concretas,
contextualizadas, do universo de seu interesse, suscitando a uma participação constante dos
mesmos, nos debates e discussões propostos.
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Sendo assim, os Módulos de Educação Ambiental serão implementados através de palestras
expositivas com datashow e recursos audiovisuais, tais como, poster, cartões ilustrativos,
tarjetas, mapas, entre outros. A finalidade do uso destes recursos audiovisuais é reduzir o
número de slides e, consequentemente, a apresentação expositiva e aumentar os métodos
interativos e participativos. O uso de recursos audiovisuais torna a apresentação do conteúdo
programático mais dinâmico e participativo.
Permanecerá disponível durante toda a atividade de pesquisa sísmica uma apostila na versão
Português e Inglês contendo os slides utilizados na apresentação expositiva, com conteúdo
programático de todos os Módulos de Educação Ambiental.
A apostila constitui-se, enquanto material didático, uma ferramenta pedagógica importante
na medida em que fundamentará e subsidiará tecnicamente os debates e as discussões a
serem realizados, durante o treinamento. Com intuito de favorecer aos participantes o
conhecimento prévio dos assuntos, esse instrumento será entregue aos mesmos antes da
realização do treinamento.
Métodos Didáticos Participativos
Com a finalidade de enriquecer didaticamente o Projeto de Educação Ambiental e facilitar a
compreensão dos participantes a respeito dos temas a serem tratados, será elaborada por
uma equipe multidisciplinar material didático-pedagógico de apoio ao Projeto por meio de
Método Didático Participativo, como forma de subsidiar uma maior compreensão do públicoalvo em relação à atividade.
Neste contexto serão inseridas Técnicas de Dinâmica de Grupo como forma de abordagem do
Método Didático Participativo. As dinâmicas de Grupo são instrumentos, ferramentas que estão
dentro de um processo de formação e organização, que possibilitam a criação e recriação do
conhecimento. Aplicar uma dinâmica é possibilitar o exercício de uma vivência. É um processo
vivencial que pode ir desde questões simples a reflexões e aprendizados mais profundos O uso de
Técnicas de Dinâmica de Grupo como ferramenta do Método Didático Participativo proporciona
aos trabalhadores o processo reflexivo e a compreensão da complexidade e amplitude das
questões ambientais. Sendo imprescindível que o treinamento aborde além da diversidade de
experiências, uma visão abrangente que englobe situações contextualizadas na natureza,
preparando os tripulantes para tomada de decisões corretas e emergenciais. Sob o ponto de vista
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comportamental essa atividade proporciona trabalhar conflitos, promover o diálogo e a
cooperação entre indivíduos e instituições, a fim de atender as necessidades básicas de todos,
sem distinção étnicas, físicas, de gênero, de crença, profissional, dentre outras.
As Técnicas de Dinâmica de Grupo serão implementadas pelos Multiplicadores que além de
possuírem formação técnica estarão embarcados, o que contribuirá para um clima de empatia,
integração e, portanto, um bom entrosamento com os participantes.
Se o treinamento for aplicado em terra, antes do embarque, o PEAT poderá ser
implementado por um multiplicador capacitado não embarcado. Ressalta-se que este
profissional possui experiência em embarque o que mantêm a proposta de integração e o
conhecimento sobre as experiências a bordo.
Os multiplicadores receberão um treinamento que será ministrado pelo(s) consultor(es) com
especialidade em dinâmica e Condução de Grupo visando a capacitação da equipe para aplicação
do método didático participativo que atenda a necessidade do SGA da Empresa.
O uso de Métodos Didáticos Participativos possui o seguinte objetivo:



Proporcionar reflexão e maior participação dos tripulantes, desenvolvendo trabalhos e
dinâmicas em grupos;



Criar a oportunidade de construção em grupo de procedimentos que minimizem as
interferências recíprocas entre a atividade de pesquisa sísmica marítima e o meio ambiente e
socioeconômico;



Identificar formas de resolver situações críticas em organizações ou grupos;



Discutir as situações e porque razões diferentes métodos propostos para a solução de um
problema são apropriados;



Proporcionar ao grupo uma experiência crítica que envolva o mesmo na solução do problema
e, portanto, subsidie tecnicamente o comando na tomada de decisão;



Ensinar às pessoas comportamentos novos, através da discussão e de decisão em grupo;
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Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, propiciando um aperfeiçoamento
do trabalho grupal;



Aumentar a coesão grupal;



Transformar o potencial do grupo, fazendo-o crescer em igualdade harmônica de
relacionamento interpessoal;



Ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo seu potencial e conhecimento; e



Possibilitar a criação, formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são
sujeitos de sua elaboração e execução.

As Técnicas de Dinâmicas de Grupo abordarão situações reais ou cenários inseridos na atividade
de pesquisa sísmica e sua inter-relação com as questões socioambientais, tais como:
interceptação de material de pesca nos cabos sísmicos; presença de cetáceos e quelônios na área
de exclusão, processo de segregação adequada dos resíduos e efluentes, procedimentos para
aplicação correta das medidas de mitigação, aproximação de embarcação de pesca, dentre
outros. O tema deverá abordar situações que ocorrem durante a atividade de pesquisa sísmica e
que envolva um conjunto de ações, na busca de uma gestão com responsabilidade
compartilhada, comprometimento e cooperação.
Os métodos Didáticos Participativos foram baseados em conceitos teóricos seguindo pressupostos
básicos das dinâmicas dos Grupos como instrumento facilitador para o crescimento e
desenvolvimento das relações intra e interpessoais, conforme GRAMIGNA (1995), ALBIGENOR &
MILITÃO (1999; 2000) e MOSCOVICI (2003).
Os Métodos Didáticos Participativos foram elaborados pela Everest Tecnologia em Serviços Ltda.
e a descrição dos objetivos, carga horária, público-alvo, metodologia e material didático estão
sendo apresentados no Anexo II-15.
Os seguintes Métodos Didáticos Participativos estão sendo propostos:



Estudo de Caso;



Debate em Grupo;



Dinâmica de Grupo: Técnica de Apresentação e Integração;
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Dinâmica de Grupo: Técnica de Aprendizagem – Vivência 1;



Dinâmica de Grupo: Técnica de Aprendizagem – Vivência 2;



Técnica de Resolução de Problema - “Brain storm” (tempestade de idéias);



Exercício de Simulação;



Vídeos.

Outros Métodos Didáticos Participativos poderão ser elaborados e inseridos no Projeto e serão
apresentados a CGMAC para análise e anuência antes de sua aplicação.
Para cada Pesquisa Sísmica serão selecionados quatro métodos Didáticos Participativos sendo
que, um Método Didático Participativo será aplicado após a apresentação de cada Módulo I, II, III,
e IV destinados a todos os tripulantes, seguindo diferentes metodologias que respeitarão o
assunto abordado nos Módulos, um revezamento em função da área da atividade, navio e
tripulação, de modo a manter o caráter continuado e dinâmico. Em caráter eventual, quando o
número de tripulantes a serem treinados for muito reduzido, um único método participativo será
aplicado ao final dos Módulos Básicos.
O número de participantes é um caráter restritivo a implementação adequada de cada
metodologia, portanto, na descrição dos métodos Didáticos Participativos será apresentado o
número mínimo de 1 pessoa e máximo de 20 participantes por turma, de modo a não
comprometer a metodologia proposta. As turmas serão formadas para atividades em inglês e em
português, separadamente.
Avaliação
No final da aplicação dos Módulos de Educação Ambiental será distribuído para cada tripulante
um formulário de avaliação denominado “Ficha de Avaliação Individual dos Módulos de Educação
Ambiental”, conforme modelo apresentado no Anexo II-16. Este formulário será distribuído para
cada tripulante para que ele possa avaliar a aplicação de todos os módulos e recursos aplicados
durante o Projeto de Educação Ambiental.
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Neste formulário o tripulante avaliará o multiplicador quanto ao conhecimento do assunto e ao
método de ensino e avaliará o(s) Módulo(s) quanto ao conteúdo, a aplicação do conteúdo na sua
atividade, a forma como foi desenvolvido, o material utilizado e a carga horária. Neste
formulário o tripulante encontrará um espaço reservado para comentários e sugestões. O
percentual por conceito (conceitos ótimo, bom, ruim e péssimo) obtido em cada turma será
utilizado como indicador qualitativo da aplicação dos Módulos.
Carga Horária dos Módulos de Educação Ambiental
Os Módulos I (Geral), II (Regional), III (Local) e IV (Controle de Poluição) com seus métodos
didáticos participativos totalizam a carga horária de oito (08) horas de duração. Essa carga
horária varia por tripulante em função da validade dos Módulos, podendo ser reduzida se o
tripulante está reembarcando e possui Módulos válidos, conforme resultados da triagem da
planilha de controle do PEAT.
A carga horária total dos Módulos Específicos varia em função da tripulação público-alvo por
Módulo, sendo 60 minutos para o Módulo V (Biota) e 60 minutos para o Módulo V I (Comunicação
Social), ambos com métodos participativos.
O Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores apresenta uma carga horária total de dez
horas e vinte minutos, sendo que cada tripulante recebe no mínimo uma carga horária de oito
horas e vinte minutos.
A carga horária dos Módulos de Educação Ambiental para trabalhadores embarcados está
sintetizada no quadro a seguir.
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Quadro II-16 - Carga horária dos Módulos de Educação Ambiental para trabalhadores.
Módulos

Público-alvo

Carga Horária

Validade

Módulo I (Geral) Apresentação expositiva
Método Didático Participativo

Toda tripulação

2 horas *

Um (01) ano

Módulo II (Regional)
Apresentação expositiva
Método Didático Participativo

Toda tripulação

2 horas *

Um (01) ano

Módulo III (Local)
Apresentação expositiva
Método Didático Participativo

Toda tripulação

2 horas *

A cada atividade
sísmica

Módulo IV (Controle Poluição)
Apresentação expositiva
Método Didático Participativo

Toda tripulação

2 horas *

Dois (02) anos

Avaliação e encerramento

20 minutos

Carga Horária Total para toda tripulação

8 horas e 20 minutos

Módulo V (Biota) com
Método Didático Participativo

Tripulação específica

1 hora

Dois (02) anos

Módulo VI (Comunicação Social)
Método Didático Participativo

Tripulação específica

1 hora

Dois (02) anos

Carga Horária Adicional para Tripulação
específica

2 horas

* Conforme descrito no Anexo II-15 e Anexo II-16, a carga horária será de aproximadamente 60 minutos para aula expositiva e 60 minutos para a
aplicação do método participativo.

A validade dos Módulos I (Geral) e II (Regional) foi determinada em um (01) ano, pois as
informações sobre meio ambiente não fazem parte da rotina operacional dos tripulantes,
necessitando de maior reciclagem. O Módulo III (Local), específico a área de atividade, será
aplicado a cada pesquisa sísmica. Os Módulos IV (Controle de Poluição), V (Biota) e VI
(Comunicação Social) serão aplicados com validade de dois (02) anos, pois os procedimentos
transmitidos nestes módulos são implementados diariamente, portanto, considera-se esta
periodicidade para reciclagem adequada.
Seguindo as diretrizes da Nota Técnica 01/10, todo o material utilizado para o PEAT que será
apresentado ou entregue aos participantes, terão o logotipo do IBAMA e a informação de que “O
Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores é uma medida de mitigação exigida pelo
licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”.

Coordenador:
59/65

3667-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D NA BACIA DE SERGIPE/ALAGOAS - PROGRAMA PIRAMBU-SW
Relatório de Informações Complementares - RIC

II.3.6.7 -

Inter-Relação com outros Planos e Projetos

O desenvolvimento do Projeto de Educação Ambiental é importante para a consolidação dos
resultados de outros projetos e vice-versa. No Projeto de Monitoramento da Biota,
pesquisadores

especializados,

atuam

nas

embarcações

transmitindo

às

equipes,

conhecimentos, técnicas de observação e cuidados a serem tomados com os organismos
marinhos durante a pesquisa sísmica. Esses profissionais terão comunicação efetiva e direta
com a tripulação responsável pela tomada de decisão a bordo, de modo que possam solicitar
imediatamente a aplicação das medidas de mitigação.
Também está relacionado ao Plano de Ação de Emergência, pois esta atividade requer constante
treinamento, simulações e avaliação para diminuição de situações críticas que possam constituirse em acidentes ambientais. Relaciona-se com o Projeto de Controle de Poluição na medida em
que todos os tripulantes têm participação direta nos resultados apresentados por este projeto,
atuando efetivamente no processo de segregação de resíduos e que para tanto devem ser
capacitados. Com relação ao Projeto de Comunicação Social podemos ressaltar que a
comunicação nessa atividade é essencial para a realização da pesquisa sísmica com segurança.
Interagindo ainda mais, o Projeto de Educação Ambiental recomenda que qualquer que seja o
tipo de comunicação, escrita ou não, seja feita numa linguagem pedagogicamente simples,
porém preservando o conteúdo técnico, de fácil compreensão para o público-alvo.

II.3.6.8 -

Atendimento a Requisitos Legais

Os requisitos básicos legais e normativos a serem atendidos estão apresentados no Quadro II-17.
Quadro II-17 - requisitos básicos legais e normativos.
REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
Constituição Federal da República
de 1988, Capítulo VI, Art. 225

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações

Decreto 2.508/98

Promulga a Convenção MARPOL de 1973, seu Protocolo de 1978, suas Emendas de 1984
e seus Anexos Opcionais III, IV e V. O Protocolo de 1978 da convenção MARPOL engloba
o Anexo I que estabelece Regras para a Prevenção da Poluição por Óleo. O Anexo I que
estabelece Regras para a Prevenção da Poluição por Óleo. O Anexo V trata da
Prevenção da Poluição por Lixo de Navio

Decreto 3179/99

Regulamenta a Lei 9605/98
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REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

Decreto n. 4.281
de 25 de Junho de 2002

Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, no que se refere principalmente ao
seu Art. 1º - A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pelas
instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos
públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não
governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da
sociedade

Decreto n. 79.437/77

Dispõe sobre Poluição Marinha

Decreto n. 83.540/79

Dispõe sobre Poluição Marinha e Danos

Lei 5.318/97

Estabelece penalidades para embarcações e terminais marítimos que lançarem detritos
ou óleo em águas brasileiras

Lei 6.938/81

Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, exige o licenciamento prévio de toda
construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento, bem como de
atividades que possam causar degradação ambiental. Já o decreto n.99.274, de 6 de
junho de 1990, que regulamenta esta lei, exige licença prévia para o empreendimento
e ainda para as fases de instalação e operação

Lei 7.643/87

Proíbe a pesca e o molestamento dos cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras

Lei 9.605/98

Dispõe sobre crimes e responsabilidades ambientais, multas e sanções administrativas
nos casos de agressão ao meio ambiente

Lei 9.795 de 27.04.1999

Estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental, no que se refere principalmente
ao seu Art. 1º - Entende-se por educação ambiental, os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade

Lei 9.966/00

Dispõe sobre a prevenção, o controle, e a fiscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências

NORMAM nº 01/99

Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na
Navegação em Mar Aberto

Portaria MINTER 53/79

Normas para Disposição de Resíduos Sólidos

Resolução CONAMA 03/90

Institui padrões de qualidade do ar

Resolução CONAMA 06/88

Controle de Resíduos e Inventário de Resíduos

Resolução CONAMA 06/90

Determina que a utilização de dispersantes em ações de combate ao
petróleo, somente pode ser feita com avaliação e registro no IBAMA

Resolução CONAMA 09/93 de
31.08.1993

Determina a proibição de descarte de óleos usados, entre outros, no mar.
Obriga destinar à reciclagem todo óleo lubrificante usado

Resolução CONAMA 257/99

Descarte de pilhas e baterias

Resolução CONAMA nº 001 – A/86

Estabelece normas gerais relativas ao transporte de produtos perigosos

Instrução Normativa Nº 2,
de 27 de março de 2012

Estabelece as bases técnicas para programas de educação ambiental apresentados
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.
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Etapas de Execução

Os Módulos de Educação Ambiental I (Geral), II (Regional), III (Local) e IV (Controle de Poluição)
serão aplicados logo no início da atividade de pesquisa sísmica e a cada troca de tripulação,
conforme Planejamento de Educação Ambiental por tripulante (Planilha de controle).
Os Métodos Didáticos Participativos serão aplicados após a apresentação destes módulos (I, II, III
e IV) e terão a metodologia e tema selecionado conforme o planejamento de Módulos da
tripulação envolvida.
Os Módulos Específicos V (Biota) e VI (Comunicação Social) serão aplicados conforme público-alvo
e/ou necessidades específicas.
Ao final da aplicação dos Módulos Básicos haverá um encerramento com discussão e
esclarecimentos e avaliação individual por tripulante dos Módulos recebidos.

II.3.6.10 - Recursos Necessários
Os recursos físicos e pedagógicos necessários estão à disposição dos Técnicos Ambientais – Kit de
Educação Ambiental.
Os recursos alocados a este Projeto são considerados despesas operacionais e são de
responsabilidade da PGS estando incluídos nos custos da pesquisa sísmica.

II.3.6.11 - Cronograma Físico-Financeiro
O PEAT é constante durante a pesquisa sísmica e os custos embutidos nos custos operacionais dessa.

II.3.6.12 - Acompanhamento e Avaliação
A avaliação e o acompanhamento são atividades de fundamental importância no processo de
implementação de um Projeto, na medida em que a partir dos resultados gerados, a equipe tem
a possibilidade de reorientar o planejamento inicial com vistas a aprimorar o Projeto.
O projeto de treinamento será acompanhado durante toda a atividade de pesquisa sísmica
através da avaliação (Ficha de Avaliação dos Módulos de Educação Ambiental), feita pelos
tripulantes sobre o conteúdo, qualidade do material, nível de objetividade e clareza
do multiplicador, visando através de sugestões e críticas o aprimoramento do Projeto de
Educação Ambiental.
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Cada multiplicador fará um Relatório de Aplicação dos Módulos de Educação Ambiental que
constará de informações sobre a tripulação público-alvo, o cronograma de execução, a
metodologia e os resultados obtidos, possibilitando o acompanhamento de cada capacitação
realizada a bordo. Sugestões, questionamentos e dúvidas sobre os demais Projetos serão
transmitidas aos coordenadores visando a integrar os Projetos e ainda, ajustar e/ou melhorar
procedimentos.
O Relatório Final do Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores, elaborado ao final de
cada pesquisa sísmica com a descrição detalhada de todas as atividades desenvolvidas e os
resultados alcançados, incluindo discussão sobre o alcance das metas e objetivos, constará do
Relatório Ambiental que será apresentado à CGMAC/IBAMA no prazo determinado em cada
Licença de Pesquisa Sísmica da PGS.

II.3.6.13 - Responsáveis pela Elaboração e Implementação do Projeto
A geóloga Uyára Maria Coelho de Santana Silva pós-graduanda em Gestão Ambiental, registrada
no CREA/BA sob nº 15001/D e a bióloga Renata Maria Arruda Ramos PhD em Biociências e
Biotecnologia, área de concentração em Ciências Ambientais, registrada no CRBio sob nº
07995/02 foram responsáveis pela elaboração do Projeto de Educação Ambiental para
Trabalhadores.
A bióloga/educadora ambiental Cidinéia Maria Fontana pós-graduada em Educação e
especialização em Gestão Ambiental, registrada no CRBio sob nº 21413/02-D, a pedagoga Sra.
Cláudia Maria Bunilha da Silva pós-graduada em Psicopedagogia e a Assistente Social Nicéia
Cândida Henrichsen pós-graduada em Dinâmicas em Grupo registrada no CRESS sob o n° 1542
foram responsáveis pela elaboração dos Métodos Didáticos Participativos.
A Equipe Técnica, oceanógrafos e biólogos (Multiplicadores), embarcados no navio sísmico e
embarcação de apoio serão responsáveis pela implementação do Projeto de Educação Ambiental
para a tripulação sísmica e marítima. Se o treinamento for aplicado em terra, antes do
embarque, o PEAT poderá ser implementado por um multiplicador capacitado não embarcado. Os
multiplicadores serão capacitados pelos coordenadores e pelos consultores das empresas de
consultoria ambiental responsáveis pelo SGA da PGS.
A bióloga Renata Maria Arruda Ramos será responsável pela coordenação da equipe de
multiplicadores durante a implementação do Projeto e pela elaboração do Relatório Ambiental
ao final de cada pesquisa sísmica, conforme prazo determinado nas condicionantes das
respectivas Licenças de Pesquisa Sísmica.

Coordenador:
63/65

PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D NA BACIA DE SERGIPE/ALAGOAS - PROGRAMA PIRAMBU-SW
Relatório de Informações Complementares - RIC

3667-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

II.3.6.14 - Bibliografia Consultada
ALBIGENOR & ROSE MILITÃO. S.O.S. Dinâmica de Grupo. Rio de Janeiro, 1999.
ALBIGENOR & ROSE MILITÃO. Jogos, Dinâmicas e Vivências Grupais: como desenvolver sua
melhor técnica em atividades grupais. Rio de Janeiro, 2000.
GRAMIGNA, M.R.M. Jogos de Empresas e Técnicas Vivenciais. São Paulo, 1995.
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. Rio de janeiro, 2003.

II.3.7 -

Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do
Ambiente Acústico

O Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico – PMCeCAA
tem a finalidade de atender ao Item #3 do Parecer Técnico nº183/2019, referente ao projeto de
avaliação, monitoramento ou mitigação de impactos tendo como base a temporalidade e a
espacialidade dos grupos biológicos onde se espera a maior probabilidade de encontro no período
da atividade. O Projeto propõe um desenho experimental que possa caracterizar as fontes de
ruído antropogênico e os repertórios acústicos de cetáceos detectados na região. A metodologia
a ser utilizada levou em consideração a identificação visual e acústica das espécies de cetáceos
ao menor nível taxonômico possível, em diferentes distâncias da embarcação licenciada e de
outras embarcações sísmicas ou fontes de ruído que possam estar em operação simultaneamente
na região. E ainda, avaliar se há alteração nos padrões de vocalização de cetáceos em relação a
presença ou não da atividade de pesquisa sísmica.
O PMCeCAA é apresentado no Anexo II-17.
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EQUIPE TÉCNICA

A implementação destes Projetos é de responsabilidade da PGS Investigação Petrolífera Ltda.,
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 Ambientais no âmbito do licenciamento.
Quadro II-18 - Equipe Técnica.
Colaborador

Função

Responsabilidade

CTF
IBAMA

Assinatura

José Luis Pizzorno

Oceanógrafo

Diagnóstico de
Mamíferos Marinhos e
Tartarugas Marinhas

Caio César Corrêa Missagia

Biólogo/Dr. Ecologia
e Evolução

PMAVE

Caroline Cascaes

Oceanógrafa

Coordenadora. PMBM,
PCP

754274

Marcio Oliveira

Oceanógrafo

Identificação da
Atividade e do
Empreendedor, PCP,
PCS, PEAT

305402

Rafaela Antonini

Bióloga

PMAVE

251189

Mariana Soares Santos

Bacharel em
Ciências Aquáticas

PMBM, PMAP,
Diagnóstico de
Mamíferos e Tartarugas
Marinhas

1940489

Luis Felipe de Paula (Toveri)

Economista

PMAP

5815749

58395
5157403
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Anexo II-1 – CTF/APP da PGS

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:
02/04/2019
02/04/2019
02/07/2019

Registro n.º
32728
Dados básicos:
CNPJ :
00.877.954/0001-87
Razão Social :
PGS INVESTIGAÇÃO PETROLÍFERA LTDA
Nome fantasia :
PGS DO BRASIL
Data de abertura : 21/09/1999
Endereço:
logradouro: RUA VICTOR CIVITA, 77 - BLOCO 1 - SALA 402
N.º:
77
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Bairro:
JACAREPAGUA
Município:
CEP:
22775-044
UF:

Código
23-16

RIO OFICCER PARK
RIO DE JANEIRO
RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Petróleo - Aquisição de dados

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

NLT84URDFVCR4QBV

02/04/2019 - 09:07:36

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:
02/04/2019
02/04/2019
02/07/2019

Registro n.º
5365049
Dados básicos:
CPF:
059.137.477-39
Nome:
STEPHANE MICHEL ERWIN DEZAUNAY
Endereço:
logradouro: RUA GENERAL VENÂNCIO FLORES, Nº 481, COBERTURA 01
N.º:
481
Complemento: COBERTURA 01
Bairro:
- LEBLON
Município:
RIO DE JANEIRO
CEP:
22441-060
UF:
RJ

Código CBO
2147-45

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Tecnólogo em Petróleo e Gás
Prestar consultoria e assistência técnica

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

CABWJTASA7LY3JBS

02/04/2019 - 09:30:05

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:
02/04/2019
02/04/2019
02/07/2019

Registro n.º
1620899
Dados básicos:
CPF:
092.649.187-36
Nome:
NATÁLIA SANT` ANNA VERGETE
Endereço:
logradouro: RUA DR. NILO PEÇANHA 110 APTO 606
N.º:
110
Bairro:
INGÁ
CEP:
24210-480
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

Complemento:
Município:
UF:

APT 606
NITEROI
RJ
RMZF35WHA57R5J7J

02/04/2019 - 09:32:10
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DIAGNÓSTICO DE MAMÍFEROS E TARTARUGAS MARINHAS NA
ÁREA DE AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS

Considerando a relevância e sensibilidade ambiental na área de interesse para realização da
atividade Sísmica 3D, em especial para as tartarugas marinhas em seu período reprodutivo e para
espécies de cetáceos residentes e migratórias, será apresentado o diagnóstico ambiental,
contemplando informações referentes ao levantamento das espécies dos dois grupos de
ocorrência na área, distribuição e sazonalidade, baseadas nos resultados obtidos por projetos
sísmicos realizados recentemente na área e monitoramentos contínuos. Por fim, será
apresentada uma avaliação das atividades sísmicas relacionadas aos dois grupos.

II.3.1 -

Cetáceos

Os cetáceos são mamíferos bem adaptados ao ambiente aquático e podem ser encontrados em
todos os oceanos, áreas costeiras e ambientes fluviais. São identificadas 89 espécies em todo o
mundo (PERRIN, W.F. 2008), divididas em dois subgrupos: os misticetos, representados pelas
baleias e os odontocetos, representados pelos botos e golfinhos. As principais diferenças entre os
dois grupos é que os misticetos apresentam dois orifícios respiratórios e como aparato trófico
bucal, apresentam barbatanas (estrutura formada de queratina) que têm como função filtrar os
alimentos. Já os odontocetos apresentam apenas um orifício respiratório e caracterizam-se pela
presença de dentes (JEFFERSON et al., 1994).
Em águas jurisdicionais brasileiras já foram oficialmente registradas a presença de 44 espécies de
cetáceos, representando 50% das espécies em âmbito mundial. As espécies estão distribuídas em
nove famílias, sendo duas do grupo dos misticetos (Balaenidae e Balaenopteridae), com um total
de oito espécies e sete famílias do grupo dos odontocetos (Delphinidae, Iniidae, Ziphiidae,
Phocoenidae, Pontoporiidae, Physeteridae e Kogiidae), totalizando 36 espécies (LODI E
BOROBIA, 2013).
Apesar de não existirem dados suficientes para avaliar a extensão das ameaças às espécies, suas
características biológicas os tornam mais vulneráveis que as de outros grupos taxonômicos. De
um modo geral apresentam baixas taxas reprodutivas, crescimento lento e são potencialmente
bioacumuladores (CAMPOS et al., 2011).
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As ameaças à conservação dos cetáceos têm mudado ao longo do tempo. Historicamente, a caça
foi a atividade humana que mais afetou a abundância desses animais, principalmente das grandes
baleias, reduzindo muitas espécies a baixos níveis populacionais (HARWOOD, 2001).
De acordo com o Plano de Ação Nacional para Conservação de Mamíferos Marinhos: grandes
cetáceos e pinípedes (CAMPOS et al., 2011) e o Plano de Ação Nacional para Conservação de
Mamíferos Aquáticos- Pequenos Cetáceos (BARRETO et al., 2010), as principais ameaças as
espécies estão relacionadas à captura incidental em apetrechos de pesca, principalmente redes
de emalhes; turismo de observação desordenado; colisão com embarcações; poluição por
resíduos, poluição química e ainda poluição sonora.
Os níveis de ruídos nos ambientes aquáticos aumentaram dramaticamente durante o século 20,
como consequência do aumento do tráfego de embarcações, atividades de sísmica, dragagem e
perfuração (CAMPOS et al., 2011).
Os cetáceos utilizam o som para navegar, encontrar e capturar suas presas, localizar parceiros e
predadores. Os dados existentes são insuficientes para mensurar os impactos acústicos mais
graves sobre esses animais. Existe pouca informação para descrever como eles respondem
comportamental e fisicamente a sons intensos e a aumentos de longo prazo nos níveis de ruído
ambiente (NATIONAL RESEARCH COUNCIl, 2003), entretanto, há registros de eventos de encalhes
em decorrência à exposição a atividades de sonares de média frequência (FERNÁNDEZ
et.al., 2005).
O conhecimento quanto a ocorrência e distribuição de cetáceos ao longo da costa brasileira tem
aumentado consideravelmente, principalmente 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 nesses processos licenciados estão sendo
progressivamente inseridos no Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos –
SIMMAM e formando o Banco de Dados Ambientais Regionais do IBAMA (BDA).
Para a elaboração do presente diagnóstico de cetáceos na Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas,
foram utilizados dados secundários oriundos da literatura científica e informações obtidas
através dos relatórios dos programas de monitoramento atribuídos à Pesquisa Sísmica 3D na Bacia
de Sergipe e Alagoas (LPS 125/18 - IBAMA, 2018), assim como o Projeto de Monitoramento de
Praias no litoral de Alagoas (BIOTA, 2019) concluído no ano passado, além de dados como o do
Projeto de Monitoramento de Encalhes e Anormalidades (PETROBRAS/PRMEA, 2017 e 2018)
executado enquanto condicionante de atividades de E&P da Petrobras e dados do SIMMAM.
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Informações sobre os Cetáceos na Bacia SEAL

São registrados para a área de estudo dezoito (18) espécies de cetáceos os quais, conforme dados
da literatura, se distribuem preferencialmente sobre a plataforma continental e região de
quebra do talude. Em relação às baleias verdadeiras (Mysticetos) ocorreram registros de quatro
(4) espécies: baleia-minke-antartica, baleia-minke-anã, baleia-de-bryde e baleia-jubarte. As
baleias-jubarte apresentam ampla distribuição na área no período migratório e reprodutivo. Com
o Projeto de Monitoramento de Baleias por Satélite foi possível determinar a área de uso de
habitat dessas baleias ao longo da plataforma continental, por dados coletados ao longo de nove
anos, como mostra a Figura II.3-1.

Figura II.3-1 - Uso do habitat das baleias-jubarte marcadas durante a primeira
(período 2003-2007, esquerda) e segunda (período 2008-2012, direita)
fases do Projeto de Monitoramento de Baleias por Satélite (PMBS).

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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Com relação aos odontocetos, foram registradas catorze (14) espécies, identificadas no Quadro
II.3-1. Na Figura II.3-2, o Mapa de Ocorrência de Cetáceos - 3667-00-RIC-MP-3003 demonstra a
área da Pesquisa Marítima Sísmica 3D pretendida e as avistagens de cetáceos na Bacia SEAL com
base nas informações obtidos do MARSEAL, SIMMAM e SISBIO. Junto à listagem dos cetáceos com
ocorrência confirmada para a área de estudo, estão incluídas informações sobre ocorrência,
sazonalidade e status de conservação, conforme MMA (2014).
Quadro II.3-1 - Espécies de cetáceos registradas nas Bacias Sergipe-Alagoas.
Subordem

Mysticeti

Família

Nome científico

Nome comum

Ocorrência/
Sazonalidade

Status de
conservação
(IUCN)*

Status de
conservação
(MMA,2014)**

Balaenoptera
bonaerensis

baleia-minkeantártica

O/S

NT

Não consta

Balaenoptera
acutorostrata

baleia-minke-anã

C/DI

LC

Não consta

Balaenoptera edeni

baleia-de-bryde

C/N

LC

Não consta

Megaptera
novaeangliae

baleia-jubarte

C-O/S

LC

Não consta

Feresa attenuata

orca-pigmeia

O/DI

LC

Não consta

Globicephala
macrorhynchus

baleia-piloto-depeitorais-curtas

O/DI

LC

Não consta

Grampus griseus

golfinho-de-risso

O/DI

LC

Não consta

Pseudorca
crassidens

falsa-orca

O/DI

NT

Não consta

Sotalia
guianensis

boto-cinza

C/N

NT

VU

Stenella
attenuata

golfinho-pintado
-pantropical

O/DI

LC

Não consta

Stenella
coeruleoalba

golfinho-listrado

C-O/DI

LC

Não consta

Stenella
clymene

golfinho-deClymene

O/DI

LC

Não consta

Stenella longirostris

golfinho-rotador

C-O/DI

LC

Não consta

Steno bredanensis

golfinho-dedentes rugosos

C/N

LC

Não consta

Tursiops truncatus

golfinho-nariz-de
garrafa

C-O/N

LC

Não consta

Peponocephala
electra

Golfinho-cabeçade-melão

O/DI

LC

Não consta

Physeteridae

Physeter
macrocephalus

Cachalote

O/DI

VU

VU

Kogiidae

Kogia sima

cachalote-anão

O/DI

DD

Não consta

Balaenopteridade

Delphinidae
Odontoceti

* The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. Acessado em 29 de janeiro de 2019. - www.iucnredlist.org;
** Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – Portaria MMA Nº 444 de 17 de Dezembro de 2014.
Legenda: Ocorrência: (C) comunidade costeira; (O) comunidade oceânica; (C-O) costeira e oceânica; Sazonalidade: (S) ocorrência sazonal; (N)
ocorrência não sazonal; (DI) dados insuficientes; Status IUCN: CR – Critically Endangered; EN – Endangered; VU – Vulnerable; NT – Near
Threatened; LC – Least Concern; DD – Data Deficient.
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Figura II.3-2 - Mapa de Ocorrência de Cetáceos.
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Dados da literatura (SICILIANO et al., 2006; PERRIN et al., 2008) citam a região do presente
estudo, como área de distribuição potencial de outras espécies de cetáceos, além das informadas
no Quadro II.3-1. Dentre elas, destacam-se a baleia-azul (Balaenoptera musculus), baleia-fin
(Balaenoptera physalus), baleia-sei (Balaenoptera borealis). Estas espécies constam na lista
brasileira de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2014), porém muito pouco se sabe sobre a
ocorrência destas.

II.3.1.1.1 -

Programa de Monitoramento de Biota Marinha (PMBM) e
Monitoramento Acústico Passivo (MAP) na Bacia SEAL

A atividade sísmica 3D na Bacia de Sergipe e Alagoas (LPS 125/18) foi realizada entre os meses de
junho e setembro de 2018. Nesta oportunidade, durante 112 dias de monitoramento visual e
acústico, foram registrados 244 cetáceos, sendo 166 registros por detecção acústica e 58 por
detecção visual. Dentre as detecções acústicas, 24% foram representadas por misticetos e 76%
por odontocetos. Para os registros visuais, 50% foram referentes aos misticetos, 19% odontocetos
e 31% dos registros não foram identificados. Os registros visuais identificados a nível específico
comprovaram a ocorrência das espécies Globicephala macrorhynchus, Stenella attenuata,
Physeter macrocephalus, Megaptera novaengliae e Balaenoptera acutorostrata. A Figura II.3-3
apresenta

a

identificação

dos

registros

de

avistagem

de

acordo

com

o

nível

taxonômico alcançado.

Fonte: ENGEO, 2018.

Figura II.3-3 - Registros visuais realizados durante os 112 dias de atividade sísmica na Bacia
sedimentar Sergipe-Alagoas e a classificação de acordo com o nível taxonômico mais específico.
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A Figura II.3-4 apresenta as detecções acústicas, que alcançaram a identificação a nível
específico das espécies Physeter macrocephalus e Megaptera novaengliae.

Fonte: ENGEO, 2018.

Figura II.3-4 - Registros acústicos realizados durante os 112 dias de atividade sísmica na Bacia
sedimentar Sergipe-Alagoas e a classificação de acordo com o nível taxonômico mais específico.

Foi possível observar uma variação de registro de ocorrência comparando os dois métodos de
monitoramento ao longo dos meses de projeto, com aumento significativo no final do mês de
agosto, como mostra a Figura II.3-5.

Fonte: ENGEO, 2018.

Figura II.3-5 - Distribuição dos registros de ocorrência entre os meses de projeto,
onde a linha azul representa as detecções acústicas e a vermelha as detecções visuais.
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A profundidade da atividade sísmica foi heterogênea ao longo do projeto (variando entre 657 e
5619 m). No início da atividade (em junho), as linhas sísmicas foram realizadas em águas mais rasas e
a partir de agosto, em águas mais profundas. Foi possível perceber uma distribuição uniforme de
delfinídeos e odontocetos ao longo do projeto e nas diferentes profundidades. Houve alguns
registros de misticetos em águas mais profundas e nos meses finais do projeto, como mostra o mapa
na Figura II.3-6.

Fonte: ENGEO, 2018.

Figura II.3-6 - Avistagens e detecções acústicas dentro do Bloco de
Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar de Sergipe-Alagoas.

II.3.1.1.2 -

Programa de Monitoramento de Praias Litoral de Alagoas

O monitoramento de praias da atividade sísmica 3D, no litoral de Alagoas, foi realizado entre os
municípios de Feliz Deserto (Litoral Sul) e Maragogi (Litoral Norte), nos meses de maio a
dezembro de 2018 e totalizou 240 dias de monitoramento. Neste, foi registrada a ocorrência de
35 cetáceos encalhados (Quadro II.3-2).
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Quadro II.3-2 - Número de registros de encalhes de mamíferos aquáticos
no litoral de Alagoas entre os meses de maio e dezembro de 2018.
Espécies

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Balaenoptera acutorostrata

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Megaptera novaeangliae

0

0

3

2

2

0

0

0

7

Sotalia guianensis

0

1

1

1

3

2

2

3

13

Stenella attenuata

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Stenella sp.

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Steno bredanensis

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Tursiops truncatus

0

1

0

0

1

1

0

1

4

Peponoceplhala electra

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Não identificado

1

1

0

1

1

0

0

0

4

Total

1

4

5

5

7

5

3

5

35

(Fonte: Biota, 2019).

A espécie com maior ocorrência de encalhe foi o boto-cinza, Sotalia guianensis, com um total de
13 indivíduos, seguido de Megaptera novaengliae, com 7 registros. Esses resultados são
justificáveis devido S. guianensis ter uma distribuição costeira, o que o torna mais suscetível à
interação antrópica e M. novaengliae pelo fato desses animais realizarem migração para o litoral
brasileiro durante o período reprodutivo (junho a outubro) e as águas costeiras, sobre a
plataforma continental, de Alagoas e Sergipe estarem incluídas na área desse sítio
de reprodução.
Apenas um dos registros de encalhe foi de indivíduo vivo, referente à espécie golfinho-cabeçade-melão, Peponocephala electra. Para cerca de 58% dos encalhes, os resultados das necropsias
indicam que as mortes estão relacionadas à ação antrópica (marcas e lesões causadas por objetos
pontiagudos). Para os outros encalhes as causas foram diversas ou indeterminadas.

II.3.1.1.3 -

Programa Regional de Monitoramento de Encalhes e normalidades
na Área de Abrangência da Bacia de Sergipe/Alagoas - PRMEA

Ao longo dos oito anos de monitoramento de praias realizado pelo PRMEA, foram registrados 322
encalhes de mamíferos aquáticos, distribuídos em oito famílias. Os dados referentes aos
relatórios dos dois últimos anos (PETROBRAS/PRMEA, 2017 e PETROBRAS/PRMEA, 2018) trazem o
registro de 35 e 49 encalhes, respectivamente. As espécies com maiores registros de encalhe
nesses dois anos foram Sotalia guianensis e Megaptera novaeangliae. Foram registradas ainda as
espécies Grampus griseus, Stenella clymene, Steno bredanensis, Peponocephala electra e
Physeter macrocephalus.
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As informações apresentadas nos relatórios do PRMEA corroboram os dados obtidos no
monitoramento da atividade sísmica 3D de Sergipe Alagoas, com predominância de encalhes de
espécies tipicamente costeiras e presença esporádica de espécies oceânicas, para as quais pouco
ainda se sabe em termos de áreas de uso e abundância.

II.3.1.1.4 -

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 afetar os mamíferos marinhos
(RICHARDSON et al., 1997). 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; FERNÁNDEZ et al., 2005).
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 na
Bacia Sergipe-Alagoas (TODD et al. 2015, ANDRIOLO et al. 2018).
MYSTICETI
Baleia-fin (Balaenoptera physalus)
Quadro II.3-3 - Característica acústica de Balaenoptera physalus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Rangido

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

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
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Baleia-sei (Balaenoptera borealis)
Quadro II.3-4 - Característica acústica de Balaenoptera borealis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

FM, Varreduras tonais baixas de baixa e alta
frequência

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @1 m)

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)

-

Banda larga, grunhidos

Baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni)
Quadro II.3-5 - 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 1 mPa @ 1 m)

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)

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

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

-

-

Gemidos pulsados
Chamadas de baixa varredura
Pulsos discretos

Baleia-minke-anã (Balaenoptera acutorostrata)
Quadro II.3-6 - Característica acústica de Balaenoptera acutorostrata (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal
Cliques do tipo zunido
‘Boings'
‘Star-wars'
Chamado descendente

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico(kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

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

-

Pulsos Metálicos

1.5-3.5
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Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae)
Quadro II.3-7 - Característica acústica de Megaptera novaeangliae (TODD et al. 2015).
Faixa de
Frequência (kHz)

Tipo de sinal

Frequência
de Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

Social

0.01 - 12

0.07 - 1.8

Canto

0.02 - 8
Harmônicos > 24b

0.1 - 4

0.03 - 1.2

-

-

0.8 - 1.7

0.14 - 7.12

-

Batidas e impactos na superfície
Cliques
Chamados de Filhotes

123.5 - 183.7 rms / 136.3 203.6
144 - 169 rms / 165 - 184
133.2 - 171.0 rms / 159.5
- 197.4
143 - 154 (RL @ Dtag)
-

ODONTOCETI
Cachalote (Physeter macrocephalus)
Quadro II.3-8 - Característica acústica de Physeter macrocephalus (TODD et al. 2015).
Faixa de
Frequência (kHz)

Tipo de sinal

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

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.3-9 - 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 1 mPa @ 1 m)

1,36 - 1,48

-

-

60 - 200

125 - 130

-
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Orca (Orcinus orca)
Quadro II.3-10 - Característica acústica de Orcinus orca (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Chamados

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

-

-

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 (1-20Hz)

Chamados de
alimentação

<4

<0.6

-

Chamados intensos

<6

-

-

16.9-75

-

-

Assobios

Assobios ultrassônicos

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhyncus)
Quadro II.3-11 - 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 1 mPa @ 1 m)

Cliques

0.2->24

-

-

Assobios

0.5->20

2 a 14

180

Pulsos
Chamados
Assobios
Cliques

1.4-20

-

-

2.53-10.97 (harmônicos >24)

3.9

-

3.7-6.39

-

-

30-60

-

180

Baleia-piloto-de-peitorais-longas (Globicephala melas)
Quadro II.3-12 - 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 1 mPa @ 1 m)

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.3-13 - Característica acústica de Feresa attenuata (TODD et al. 2015).
Faixa de
Frequência (kHz)

Tipo de sinal
Cliques

Frequência de
Pico (kHz)

-

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

70-85; picos a 40 e 100

197-223

Golfinho-de-risso (Grampus griseus)
Quadro II.3-14 - Característica acústica de Grampus griseus (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Frequência de
Pico(kHz)

Faixa de Frequência (kHz)

Pulsos explosivos
Chamados e assobios

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

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

-

Cliques

Boto-cinza (Sotalia guianensis)
Quadro II.3-15 - 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 1 mPa @ 1 m)

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.3-16 - Característica acústica de Steno bredanensis (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Assobios
Cliques

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

2.2 - 13.9

4a7

-

5 a 32

-

-
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Golfinho-nariz-de-garrafa-comum (Tursiops truncatus)
Quadro II.3-17 - 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 1 mPa @ 1 m)

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.3-18 - Característica acústica de Stenella attenuata (TODD et al. 2015)
Tipo de sinal
Assobios

Faixa de
Frequência (kHz)

Frequência de
Pico (kHz)

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)

3.1 - 21.4

6.7 - 17.8

-

<150

-

-

Pulsos

Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis)
Quadro II.3-19 - 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 1 mPa @ 1 m)

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.3-20 - 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 1 mPa @ 1 m)

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.3-21 - Característica acústica de Stenella clymene (TODD et al. 2015).
Tipo de sinal

Faixa de
Frequência (kHz)

Assobios

II.3.2 -

Frequência de
Pico (kHz)
6 - 19.2

Nível na Fonte
(dB re 1 mPa @ 1 m)
-

-

Quelônios Marinhos

As tartarugas marinhas distribuem-se amplamente entre as bacias oceânicas, com registros desde
o Ártico até a Tasmânia (Meylan & Donnely, 1999). A maior parte das ocorrências reprodutivas
está concentrada em regiões tropicais e subtropicais (Márquez, 1990).
Pertencem à ordem Testudines e existem sete espécies no mundo, divididas em duas famílias: a
Cheloniidae, que inclui as espécies com carapaça coberta por placas e a Dermochelyidae, que
inclui somente a tartaruga de couro que, em vez de carapaça coberta por placas, possui pele
semelhante a couro.
Possuem visão, olfato e audição desenvolvidos, além de uma excelente capacidade de
orientação. Existem muitas teorias para explicar a capacidade das tartarugas migrarem entre
áreas de alimentação, de repouso e reprodução e muitas evidências sinalizam que as fêmeas
adultas regressem à praia natal para a reprodução (Lohmann et al, 1997). Os machos migram
somente entre as áreas de alimentação e acasalamento e as fêmeas se deslocam ainda para as
áreas de desova, geralmente localizadas próximas às de acasalamento (Miller, 1997).
No Brasil há ocorrência de cinco espécies de tartarugas marinhas, Caretta caretta (tartarugacabeçuda), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Chelonia mydas (tartarura-verde),
Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro).
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Em 1980 foi criado junto ao IBAMA o Programa Nacional de Conservação de Tartarugas Marinhas
(Projeto Tamar), com o objetivo de quantificar o número de espécies, distribuição e abundância,
sazonalidade e extensão geográfica de nidificação e as principais ameaças às espécies
(Marcovaldi & Marcovaldi, 1999). Desde então, o TAMAR vem desenvolvendo pesquisas e medidas
de conservação de tartarugas marinhas ao longo de todo o litoral brasileiro.
As ameaças das atividades humanas impactam todos os estágios do ciclo de vida das tartarugas,
desde a perda de áreas de desova e dos hábitats de alimentação até a mortalidade na costa e em
alto mar pela prática intensa da pesca tanto artesanal quanto industrial. De acordo com o Plano
de Ação Nacional para a Conservação de Tartarugas Marinhas (2011), as principais ameaças são:
desenvolvimento costeiro, como fotopoluição, extração de areia e aterro, trânsito de veículos na
faixa de areia, presença de humanos na praia, construção de portos, atracadouros e molhes;
poluição e enfermidades; atividade pesqueira; alterações climáticas; consumo e uso da carne e
ovos e por último, predação por animais.
A maioria dos estudos sobre os ruídos causados por atividades sísmicas foi desenvolvida com
mamíferos marinhos e peixes, com pouca informação referente às tartarugas. Todos os estudos
desenvolvidos para avaliar a sensibilidade auditiva das tartarugas indicaram que elas são capazes
perceber os sons emitidos pelos disparos da atividade sísmica, portanto durante estas atividades
podem ocorrer distúrbio comportamental destas espécies. Outro impacto já registrado é a
possibilidade de emalhe nos cabos dos equipamentos utilizados na atividade. Apesar de poucas
informações disponíveis, atualmente existe um consenso de que as operações de pesquisa sísmica
podem oferecer um risco às tartarugas marinhas, mesmo que o risco ainda não seja bem
compreendido (Nelms et al. 2016).
Todas as espécies que ocorrem no Brasil estão classificadas com algum grau de ameaçada, nas
categorias “Vulnerável”, “Em Perigo” e “Criticamente em Perigo”, de acordo com a Lista
Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN, 2018 - Quadro II.3-22).
Ainda estão incluídas na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção
(ICMbio/MMA, 2018), no Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagem (CITES).
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Quadro II.3-22 - Espécies de tartarugas-marinhas ocorrentes no Brasil
com o Status de conservação de acordo com a IUCN e MMA (2014).
Espécie

Habitat

Status de Conservação
MMA (2014)*

IUCN **

Lepidochelys olivacea

Costeiro/Oceânico

EN

VU

Caretta caretta

Costeiro/Oceânico

EN

VU

Eretmochelys imbricata

Costeiro/Oceânico

CR

CR

Chelonia mydas

Costeiro/Oceânico

VU

EN

Dermochelys coriácea

Oceânico

CR

VU

* The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. Acessado em 29 de janeiro de 2019. - www.iucnredlist.org;
** Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – Portaria MMA Nº 444 de 17 de dezembro de 2014.
Legenda: Status IUCN: CR – Critically Endangered; EN – Endangered; VU – Vulnerable; NT – Near Threatened; LC – Least
Concern; DD – Data Deficient. Status MMA: – EN – ameaçada; VU – vulnerável; CR – criticamente ameaçada.

Para a elaboração do presente diagnóstico de quelônios para a área de estudo, foram utilizados
dados secundários oriundos da literatura científica e informações obtidas com relatórios dos
programas de monitoramento atribuídos à Pesquisa Sísmica 3D na Bacia de Sergipe e Alagoas (LPS
125/18), tais como telemetria satelital de quelônios e o Projeto de Monitoramento de Praias da
Bacia de Alagoas concluído no ano passado, além de dados como o do Projeto de Monitoramento
de Encalhes e Anormalidades (PRMEA) executado enquanto condicionante de atividades de
E&P Petrobras.

II.3.2.1 -

Informações sobre os Quelônios na Bacia SEAL

O litoral de Alagoas e Sergipe é uma importante área de desova para tartarugas marinhas. A
espécie Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva) tem a região como sua principal área de
reprodução, sendo observada desovas dessa espécie ao longo de todo ano, com picos entre os
meses de setembro a março. Da mesma forma, a região é a principal área de desova para as
espécies Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) e Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda),
com período reprodutivo compreendido entre setembro e março. As desovas de C. caretta nas
praias da Bahia e Sergipe produzem quase exclusivamente fêmeas (89,3 a 100%) (Santos et al.,
2011), demostrando a importância destes locais para o conhecimento de características
biológicas peculiares da espécie. Em menores proporções desovas de tartaruga-verde (C. mydas)
foram observadas no litoral norte da Bahia e em Sergipe, sendo esta espécie também
representada na área por juvenis, em busca de alimento e abrigo (Santos et al., 2011; Sforza,
Marcondes & Pizetta, 2017; Jardim, 2012). Áreas de alimentação de tartaruga-de-pente foram
identificadas a partir de estudos de telemetria realizados por Marcovaldi e colaboradores
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(Marcovaldi et al., 2009a apud Marcovaldi, 2011). Não há registros de desova para a espécie
Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro) na área.

II.3.2.1.1 -

Programa de Monitoramento de Praias Litoral de Alagoas

O monitoramento de praias no litoral de Alagoas, realizado entre os municípios de Feliz Deserto
(Litoral Sul) e Maragogi (Litoral Norte), entre os meses de maio e dezembro de 2018 e
totalizando 240 dias de monitoramento, registrou a ocorrência de 1682 eventos não reprodutivos
(encalhes) e 279 eventos reprodutivos. Chelonia mydas foi a espécie com o maior número de
registros de eventos não reprodutivos (n=1141), seguida da Lepidochelys olivacea (n=398),
Caretta caretta (n=58) e Eretmochelys imbricata (n=26). Devido ao estágio de decomposição não
foi possível identificar a espécie em 59 encalhes (Figura II.3-7).

Fonte: MMA-PGS, 2019.

Figura II.3-7 - Número de registros de encalhes de tartarugas marinhas de acordo
com as espécies, realizados durante o monitoramento de praia (PMP) em Alagoas.

Análise comparativa entre os números de encalhes obtidos pelo PMP de Alagoas e os obtidos
pelos PMPs da Bacia Potiguar e Sergipe/Alagoas demonstram que o primeiro excede em três
vezes os valores encontrados pelos outros dois PMPs e essa diferença fica mais expressiva quando
se leva em consideração a área monitorada, uma vez que o PMP de Alagoas foi realizado em uma
área menor. Contudo, pode-se concluir que a área monitorada é um importante sítio de
alimentação e desenvolvimento das tartarugas marinhas e que as populações estão sob forte
pressão antrópica.
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O maior número de encalhes de C. mydas é justificado pelo fato da espécie ter suas áreas de
alimentação amplamente distribuídas ao longo de toda a costa brasileira e por se alimentar em
áreas próximas à costa, aumentando a probabilidade de a carcaça chegar na praia (Hartz et al.,
2006) e o

expressivo número de encalhes da espécie L. olivacea pode estar relacionada à

proximidade destes trechos da principal área de nidificação da espécie no país, localizada no
norte do estado de Sergipe (Castilhos et al., 2011). Esta hipótese é reforçada, pelo fato de que a
maior parte dos animais encontrados encalhados eram adultos, e foram encontrados ovos em 40%
das fêmeas encalhadas.
Apesar de grandes variações mensais no número de encalhes dentro de cada trecho, não é
observado um padrão claro das oscilações dos encalhes ao longo dos meses. O pico de encalhes
de C. mydas ocorreram fora do período de atividade sísmica, por outro lado, o de L. olivacea
ocorreu durante o período da atividade, entretanto a coincidência temporal não é em si
evidência o suficiente para que se possa afirmar que as atividades de pesquisa sísmica sejam
responsáveis por parte destes encalhes, uma vez que a coleta dos dados deste projeto não foi
realizada dentro de um contexto de desenho experimental com este objetivo (IBAMA,2019).

II.3.2.1.2 -

Programa Regional de Monitoramento de Encalhes e normalidades
na Área de Abrangência da Bacia de Sergipe/Alagoas – PRMEA

Os dados referentes aos relatórios dos dois últimos anos (PETROBRAS, 2017 e PETROBRAS, 2018)
trazem o registro de 1094 e 1343 encalhes de tartarugas marinhas, respectivamente. As espécies
Lepidochelys olivacea e Chelonia mydas foram as mais frequentes nos dois anos, corroborando
com os dados apresentados para o PMP-AL. As espécies Caretta caretta e Eretmochelys imbricata
tiveram registros pouco expressivos e a espécie Dermochelys coriacea foi registrada no ano de
2017 uma única vez. De acordo com os dados obtidos pelas necropsias realizadas pelo PRMEA, a
principal causa de morte das tartarugas é a ingestão de lixo e interação com a pesca.

II.3.2.1.3 -

Telemetria por Satélite

O Projeto de Monitoramento de Quelônios por Telemetria Satelital na área de estudo como
condicionante de licença sísmica foi realizado entre os anos de 2014 e 2016, para a Atividade
Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar de Sergipe/Alagoas realizada pela PGS (LPS Nº 098/14 –
Processo IBAMA nº 02022.001383/2013-33) e para a Atividade Sísmica Marítima 2D na Bacia
Sedimentar de Sergipe/Alagoas – Programa Margem Central, da empresa Spectrum Geo do Brasil
Serviços Geofísicos Ltda. (LPS 093/13 – Processo N° 02022.001984/2011).

Coordenador:
Anexo II.3 - Diagnóstico de Mamíferos e Tartarugas Marinhas

21/42

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA NA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS – PROGRAMA PIRAMBU SW
Relatório de Informações Complementares

3661-00-RIC-RL-0001-01
Setembro de 2019 - Rev. nº 01

Foram marcadas 46 tartarugas marinhas (40 da espécie L. olivacea e 6 C. caretta), sendo 22
durante o período sem atividade sísmica e 15 com atividade. O tempo de monitoramento por
satélite foi de 938 dias e o período de transmissão para as tartarugas presentes na área internidal
sob efeito ou não de ruído sonoro foi de 263 dias no período sem pesquisa e 174 dias no período
com pesquisa sísmica. A Figura II.3-8 apresenta a rota de migração, área internidal e área de
alimentação das 40 tartarugas-olivas rastreadas durante o período de monitoramento
por satélite.
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Fonte: PGS et al. 2017.

Figura II.3-8 - Mapa contendo a rota de migração, área internidal e
área de alimentação das tartarugas-olivas monitoradas durante o Programa de
Monitoramento por Satélite na Bacia SEAL entre os anos de 2014 e 2016.
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O mapa mostra que as tartarugas-oliva apresentaram área internidal costeira ao longo de todo
litoral de Sergipe, com concentrações próximas à praia de Pirambu e Cânion submarino do
Japaratuba nas fases com e sem atividade sísmica e não houve variação no uso da área entre as
fases com e sem sísmica, assim como não houve sobreposição entre o núcleo de home range
(Análise de densidade de Kernel na qual 50% dos pontos estão concentrados) e o polígono da
atividade de pesquisa sísmica (PGS et al. 2017).
A maior ocupação se deu abaixo da profundidade de 50 metros, chegando a 200 metros de
profundidade próximos aos cânions. A espécie apresentou três estratégias migratórias: oceânicas,
de N-NE e S-SE; pela plataforma continental e algumas tartarugas migraram com deslocamento
oceânico a partir da área internidal se sobrepondo ao polígono de pesquisa sísmica (ENGEO,
2017; DA SILVA et al., 2011).
Os resultados apresentados no estudo de telemetria de 2014-2016 não demonstraram uma
relação de causa-efeito da atividade de pesquisa sísmica na área de uso internidal da
tartaruga-oliva na costa de Sergipe (ENGEO,2017).
Um novo estudo de telemetria para tartarugas marinhas está em andamento na mesma área,
proposto como condicionante da atividade Sísmica Marítima 3D na Bacia Sedimentar de
Sergipe/Alagoas PROGRAMA SERGIPE/ALAGOAS LPS 125/18, realizada no período de 10/06/2018 a
29/09/2018. Foram marcados 20 animais, sendo 10 durante a fase com atividade e 10 sem
atividade sísmica. Os resultados se estendem até todos os exemplares marcados perderem o
sinal, no entanto, como resultado preliminar, foi observado que as 10 tartarugas marcadas
durante a fase 1 (sem atividade sísmica) apresentaram área de uso internidal semelhante as do
estudo anterior (2014-2016) com deslocamentos sobre a plataforma continental do litoral de
Sergipe, sendo o limite norte em Ponta do Peba/Alagoas e o limite sul em Mangue Seco/Bahia.
Não houve sobreposição entre a área internidal e o polígono da atividade de pesquisa sísmica e
não foram registrados movimentos oceânicos que alcançassem a área de pesquisa sísmica.
Nesta primeira fase, a estratégia migratória oceânica em direção à África foi a mais utilizada
para as tartarugas-olivas (n= 6 de 9 animais), seguido pelo deslocamento pela plataforma
continental para o norte-nordeste do Brasil até as Bacias Ceará e Pará-Maranhão (n=2 de 9).
Somente a última tartaruga marcada se deslocou pela plataforma continental para o sudeste, até
a Bacia de Santos.
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Impactos Sonoros da Atividade Sísmica sobre os Cetáceos e
Quelônios

Atividades de pesquisa sísmica são responsáveis por causar um dos maiores ruídos sonoros nos
oceanos e essas atividades costumam ser realizadas em extensas áreas, por longos períodos de
tempo (GORDON et al., 2003). A biota marinha, por viver nesse ambiente, se torna vulnerável ao
impacto sonoro, no entanto, os efeitos destas atividades sobre os animais ainda não estão
bem compreendidos. Em decorrência dessa lacuna e desse impacto eminente, estudos têm sido
realizados para diagnosticar a magnitude que o impacto sonoro pode causar.
Gordon e colaboradores (2003) publicaram uma revisão dos efeitos das fontes sísmicas sobre os
mamíferos aquáticos em estudos realizados com diferentes espécies em vários locais do mundo.
Mencionam que os potenciais efeitos em cetáceos causados pelas fontes sonoras incluem: efeitos
físico/fisiológicos,

alteração

comportamental

e

efeitos

indiretos,

como

alteração

de

disponibilidade de presas. Dentre os efeitos físico/fisiológicos estão os distúrbios auditivos e não
auditivos, que podem ser causados diretamente pela exposição do som ou pela alteração
comportamental causada pelo som.
O ruído sonoro também pode afetar os cetáceos indiretamente, através dos seus efeitos na
abundância, distribuição e comportamento das presas. Efeitos dos pulsos sonoros na bexiga
natatória podem causar lesões graves e comportamentos de evitação em peixes. A Redução das
taxas de pescado tem sido reportadas para várias espécies de peixes em áreas com ocorrência
ativa de atividade sísmica (MCCAULEY, 1994).
Com relação ao comportamento, as principais alterações reportadas estão: redução e cessão da
vocalização, evitação, abandono de áreas de alimentação, alteração dos períodos entre borrifos
e padrão de mergulho, diminuição no tempo de superfície e interferência no comportamento de
forrageio (GORDON et al, 2003). Cetáceos também demonstram evitar os ruídos das fontes
sonoras desocupando a área, como reportado por Castellone e colaboradores (2012), em que
baleias-fin deixaram a área onde estava ocorrendo a atividade por um longo período de tempo.
Ainda, para a mesma espécie, machos pararam de vocalizar por várias semanas durante atividade
sísmica, retomando a vocalização após o final da atividade, o que pode influenciar na taxa
reprodutiva dos animais, uma vez que a vocalização dos machos está relacionada com o
comportamento reprodutivo (IWC, 2007).
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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 o 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.
Para o golfinho Delphinus delphis, Goold (1996) reportou que as detecções acústicas da espécie
foram menores enquanto as fontes sonoras estavam ligadas, assim como o comportamento de
nado na proa do navio foi pouco registrado.
Eventos de encalhes de cetáceos podem estar relacionados aos efeitos acústicos de sonares e
fontes sísmicas. Necrópsias de alguns animais revelaram sinais de danos físicos, incluindo
hemorragias e embolia gasosa e gordurosa (EVANS & ENGLAND, 2001). Dois eventos de encalhes
de baleias bicudas no Golfo do Califórnia que ocorreram próximos em tempo e espaço da
realização de atividade sísmica e um outro encalhe também de baleia-bicuda no Equador foram
associados a atividades sísmicas (MALAKOFF, 2002; GENTRY, 2002).
Com o crescente aumento das atividades sísmicas e a simultaneidade temporal e espacial das
mesmas, torna-se necessário levar em consideração a alteração da paisagem acústica, avaliando
o efeito da cumulatividade sonora. Kynh e colaboradores (2019) descreveram os efeitos
cumulativos de quatro atividades sísmicas ocorrendo simultaneamente na Baia de Baffin, na
Groelândia. Foram realizadas gravações dos ruídos a curtas e longas distâncias, através de
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hidrofones posicionados próximos ao arranjo sonoro de um dos navios envolvidos na atividade e
através de registradores de dados compostos por hidrofones, fixados em sete amarrações ao
redor da baia. O impacto foi cumulativo, uma vez que o nível de ruído aumentou com o início de
cada atividade. Além disso, entre os intervalos de um disparo para outro, não houve decaimento
da frequência sonora, deixando muito pouco tempo de mascaramento de baixa-frequência. O
nível de ruídos aumentou em 70 dB durante o período de desenvolvimento das atividades
sísmicas em comparação com o período pré-atividade e esse nível elevado alcançou até 15 km de
distância dos navios sísmicos. O aumento do ruído ambiental pode afetar negativamente os
mamíferos marinhos, através de mascaramento sonoro, quando o ruído está acima do limiar
auditivo dos animais, podendo resultar na falha de comunicação entre coespecíficos ou
ecolocação para captura de presas. Ainda podem levar a danos auditivos e alterações
comportamentais, como já mencionados anteriormente (KYNH et al., 2019).
Para tartarugas marinhas, impactos acústicos causados por atividades sísmicas são bem menos
reportados do que para cetáceos. Apenas em três países onde há ocorrência de atividade sísmica
marítima, os programas de mitigação incluem tartarugas-marinhas, sendo estes o Brasil, Canadá
e Estados Unidos. No Brasil, os procedimentos de mitigação são aplicados para todas as cinco
espécies ocorrentes no território, assim como nos USA, no entanto, para este, as regras são
restritas apenas para o Golfo do México. No Canadá, a única espécie inclusa nos protocolos de
mitigação é a tartaruga-de-couro (NELMS et al., 2016).
Estudos utilizando técnicas comportamentais e eletrofisiológicas demonstraram que tartarugas
podem detectar frequências entre 50 e 1600 Hz, indicando que suas faixas auditivas se
sobrepõem ao pico de amplitude e som de baixa frequência emitidos pelas fontes sísmicas
(PINIAK et al., 2012).
De acordo com (DERUITER E DOUKARA, 2012), o dano auditivo não é a única maneira que as
fontes sísmicas podem impactar esses animais. Eles podem afetar o desempenho, reduzindo o
tempo e a energia disponíveis para alimentação e acasalamento ou aumentar o tempo dos
animais em ambientes não preferencias, onde estão mais expostos a predadores e apresentam
menor disponibilidade de recursos alimentares. Ainda podem reduzir a capacidade desses animais
de evitarem ameaças antropogênicas, como captura acidental em artefatos de pesca, principal
causa de mortalidade do animal, e colisão com embarcações (WALLACE, 2010).
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Estudos evidenciam que quando submetidas a estímulos acústicos em torno de 450 Hz e 1,5 dB re
1 μPa (sons de baixa frequência, típicos de exploração sísmica), as tartarugas respondem
imediatamente com movimentos corporais abruptos, desorientação, movimentos acelerados das
nadadeiras, alteração da natação e aumento brusco no piscar dos olhos (O’HARA E WILCOX, 1990;
LENHARDT et al., 1996). Estes reflexos fazem parte de um quadro de estresse agudo, que
desencadeia alterações importantes na fisiologia desses animais (O’HARA E WILCOX, 1990). Além
do estresse imediato, as atividades sísmicas podem provocar danos temporários ou permanentes
à audição das tartarugas, barotraumas (lesões por alteração de pressão) e ainda mascarar sons
que sejam biologicamente importantes para a sobrevivência das espécies (McCARTHY, 2004).
DERUITER E DOUKARA (2012) em um estudo sobre alterações comportamentais de Caretta
caretta durante atividade sísmica no Mar Mediterrâneo, reportaram que as tartarugas
interrompiam a atividade de termorregulação, mergulhando quando estavam próximas aos
arranjos sonoros, portanto expostas a elevados níveis sonoros (191 dB re 1 na a 130m de distância
e 175 dB a 839m).
Diante do exposto, a atividade sísmica pode apresentar diversos impactos sobre os mamíferos e
quelônios marinhos, principalmente em decorrência do aumento do ruído sonoro no ambiente
natural. Em virtude desses impactos eminentes e com o objetivo de mitigá-los, o IBAMA solicita
diversos projetos ambientais, como o Projeto de Monitoramento de Biota Marinha, o Projeto de
Monitoramento Acústico Passivo e para essa atividade sísmica específica, a empresa PGS se
propõe a realizar o Projeto de Monitoramento de Cetáceo e Caracterização do Ambiente
Acústico, cuja finalidade é avaliar possível alteração comportamental de cetáceos quando
expostos a diferentes níveis de ruído e caracterizar o ambiente acústico da área de atividade.
Considerando a eficiência dos projetos tanto a nível de mitigação quanto a nível de
levantamento de informações de animais pouco estudados em ambiente natural, em virtude da
dificuldade de acesso aos mesmos ou dificuldade de recursos financeiros para desenvolvimento
de pesquisa científica, sugere-se que os observadores de bordo
treinamentos constantes para desempenho da função e

visual e acústico recebam

sejam estimulados para realizar

publicações dos dados, juntamente com as empresas de consultoria ambiental.
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Avaliação da Atividade Sísmica com Relação aos Cetáceos e
Quelônios

Embora a Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas seja de importância considerável para os dois grupos
de animais, levando em consideração a ocorrência e riqueza de espécies, a atividade sísmica
prevista para ser iniciada em março não apresenta grande ameaça de impactos a esses grupos.
Com base nos resultados obtidos pelos relatórios das atividades realizadas anteriormente na área
e já expostos nesse presente diagnóstico, tais como monitoramento de praias e programa de
telemetria por satélite, pôde-se constatar que as análises não apresentam relações diretas mais
significativas de causa e feito entre as atividades de sísmica e a manifestação de impactos físicos
e comportamentais nos grupos de animais marinhos abordados no estudo.
Considerando o princípio da precaução e que as atividades de aquisição de dados sísmicos das
atividades de exploração e produção de óleo e gás podem causar impacto negativo aos
mamíferos aquáticos, o IBAMA e o ICMBio através da IN Conjunta nº 02 de 21/11/2011,
estabeleceram áreas de restrição permanente e áreas de restrição temporárias para estas
atividades. Em especial para a baleia jubarte, são consideradas áreas de restrição temporária (01
de julho a 30 de novembro) a região costeira dos estados do Sergipe, Bahia e Espírito Santo (até
a isóbata de 500 m), confirmando este trecho do litoral brasileiro como área importante
relacionada ao período de reprodução e cria desta espécie. A Figura II.3-9 que apresenta o mapa
apresentado no Mapa da Área de Restrição de Baleias Jubarte - 3667-00-RIC-MP-3001
demonstra a área do bloco da atividade sísmica da PGS em relação área de restrição de
atividades sísmicas para as jubartes.
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Figura II.3-9 - Mapa da Área de Restrição de Baleias Jubarte.
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Levando-se em consideração a área do bloco da prospecção (área de manobra e área de
aquisição) com relação às áreas de restrição de atividade para cetáceos, em especial as jubartes,
pode-se constatar que não há sobreposição, uma vez que o bloco está situado majoritariamente
em águas profundas. Destaca-se também que o período proposto para a realização da atividade
sísmica não coincide com o período migratório das baleias jubarte na região.
Com a finalidade de avaliar possível alteração comportamental de cetáceos quando expostos a
diferentes níveis de ruído e caracterizar o ambiente acústico da área de atividade, a PGS propõe
a realização de um Projeto de Monitoramento de Cetáceo e Caracterização do Ambiente Acústico
(PMCeCAA, Item 1.3.7). As principais diferenças entre o PMCeCAA, ora proposto, e o MAP
desenvolvido a bordo do navio sísmico são o esforço contínuo de gravação e a análise dos dados
gravados, pós atividade, a ser realizada em laboratório.
Para as tartarugas-marinhas, segundo Instrução Normativa Conjunta IBAMA/ICMBio Nº 01 de
27.05.2011, há uma Área de Restrição Temporária de pesquisa sísmica em área prioritária para a
conservação desses animais, na região entre a Ponta de Itapoá, município de Salvador/BA até
Pontal do Peba, município de Piaçabuçu/AL, até 15 milhas da costa, no período de 1º de outubro
ao último dia de fevereiro. A área pretendida para a atividade sísmica não se sobrepõe no
período e área de restrição, uma vez que a menor distância da costa do polígono da atividade
encontra-se a 41 milhas de distância da costa. Quanto a área de alimentação e área internidal
de quelônios, mapeadas pelos projetos de telemetria, observa-se que a área pretendida para
atividade sísmica também não apresenta sobreposição com essas áreas, como apresenta o Mapa
das Áreas de Restrição de Quelônios - 3667-00-RIC-MP-3002, na Figura II.3-10.
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Figura II.3-10 - Mapa das Áreas de Restrição de Quelônios.
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Conclusão

Com base nas informações apresentadas nos diagnósticos de cetáceos e quelônios, a janela
ambiental mais adequada para realização da atividade é entre os meses de março e junho,
período que não compreende as restrições temporárias para atividades sísmicas para baleiasjubarte e tartarugas-marinhas. O Quadro II.3.5-1 apresenta os períodos da atividade sísmica
proposta e as restrições ara quelônios e baleia-jubarte. Na primeira versão do diagnóstico, o
período proposto para a atividade foi de outubro de 2019 a janeiro de 2020, no entanto, a
empresa PGS apresenta um novo cronograma de execução de atividade, entre os dias 1 de março
a 1 de junho de 2020, não havendo sobreposição espacial entre as áreas de restrição e o polígono
da atividade sísmica.
Quadro II.3-23 - Períodos de Atividade Sísmica e Restrições de Quelônios e baleia-jubarte.
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Atividade Sísmica
Restrição para Quelônios
Restrição de baleia-jubarte

Para outros misticetos, como as duas espécies de baleias minke, que também podem ocorrer na
área, não se conhecem áreas ou períodos de concentração nesta região. Segundo estudos
recentes realizados para outras áreas no Brasil, a área mais crítica para os odontocetos encontrase no talude, porém a atividade sísmica pretendida no projeto PIRAMBU-SW não se sobrepõe a
esta área. Ainda, não são identificadas áreas nem períodos de concentração de quelônios em
águas oceânicas, desta maneira o período entre março e junho de 2020 apresenta-se viável para
a realização da atividade.
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Anexo II-4 - Texto Padrão

Anexo II-5 - “Metas de Redução de Geração de Resíduos a Bordo”
e de “Metas de Disposição Final em Terra”
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Revisão número:
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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):
Embalagens Tetrapak
Resíduo de Óleo Vegetal

Quantitativo relativo
anterior de
referência
(g/homem.dia)
8.353,511
215,375
0,000
4,843
18,333
0,666
2,000
0,000
58,527
123,333
41,162
128,333
71,666
108,232
0,000
0,000
218,526
0,000
0,000
0,000
15,000
6,667

Meta
para este
empreendimento
Obs. 1:
(g/homem.dia)
8.269,976
213,221
0,000
4,794
18,150 Obs. 2:
0,659
1,980
0,000
57,942 Obs.3:
122,100
40,750
127,050
70,950
107,150
0,000
0,000
216,340
0,000
0,000
0,000
14,850
6,600

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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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL

Item

RESÍDUO

(Obs. 2)

Disposição
final
(Obs. 3)
DF-05

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)
100,000

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.

1

Resíduos oleosos
Obs. 3: Especificar o código, de acordo com o quadro a seguir.

DF-09

2

3

100,000

100,000

Resíduos contaminados

Tambor / Bombona contaminado

DF-07

100,000

100,000

Tipo de disposição final

Código
DF-01

Devolução ao fabricante

DF-02

Reuso

DF-03

Reciclagem

DF-04

Recondicionamento

DF-05

Re-refino

DF-06

Co-processamento

DF-07

Descontaminação

DF-08

Aterro sanitário

DF-09

Aterro industrial

DF-10

Incineração em terra
Outros (especificar):

4

Lâmpada fluorescente

DF-11
DF-12
DF-13
DF-14
DF-15
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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

5

6

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)

DF-07

100,000

100,000

DF-09

100,000

100,000

DF-03

100,000

100,000

DF-08

100,000

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
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Item

10

11

12

13

14

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)

DF-02

100,000

100,000

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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Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

Disposição
final

RESÍDUO

15

Tambor / Bombona não contaminado

16

Lata de alumínio

DF-09

17

18

19

Resíduos não passíveis de reciclagem

Fluido de cabo sísmico

Borracha não contaminada

(Obs. 4)

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

100,000

Meta
para este
empreendimento
(%)
Obs. 4: Considerar densidade 1 kg/dm3.
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20

Produtos Químicos

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
empreendimento
anterior na Região (%)

Meta
para este
empreendimento
(%)

Outros:

21

22

23

24

25

DF-03

100,000

100,000

DF-03

100,000

100,000

Embalagens Tetrapak

Resíduo de Óleo Vegetal
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II.2.3 Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)
II.2.3.1 Introdução e Justificativa
A execução do Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP é justificada
pela necessidade de maximizar os mecanismos de mitigação dos impactos acústicos
nas populações de mamíferos marinhos, em especial sobre os que não puderem ser
observados/identificados pelos observadores do PMBM, devido à dificuldade de
avistagem, que pode se dar por condições climáticas adversas; falta de luminosidade e
pelo fato dos animais estarem submersos, não sendo assim visualizados, ou ainda
durante os períodos de operação noturna, quando existe a impossibilidade de
condução de esforço de avistagem visual. Ademais, este projeto justifica‐se pela
potencialidade de viabilizar a transferência de tecnologia e a capacitação técnica de
profissionais brasileiros, cuja massa crítica ainda não está habituada com a tecnologia
e sua aplicação.
A empresa responsável pela elaboração do projeto, implementação e execução do
PMAP a bordo será a TOVERI Gerenciamento de Projetos Integrados Ltda, empresa
que já vem implementando o MAP com sucesso no navio Ramform Tethys, nos
Projetos de Potiguar e Sergipe Alagoas (LPS 121/17 e LPS 125/18) . O certificado de
regularidade do CTF da Toveri é apresentado no Anexo I.
O gerente responsável pelo Projeto de Monitoramento Acústico (MAP) é o Sr. Luis
Felipe Serra Nogueira de Paula, o qual possui mais de 6 anos de experiência
coordenando projetos de PMAP no Brasil e na América do Sul pela empresa RPS
Consultores do Brasil, afiliada a RPS Group. A partir de outubro de 2015, a RPS Group
decidiu encerrar suas operações diretas no Brasil e passou a ser representada no Brasil
pela TOVERI Gerenciamento de Projetos Integrados ltda. É importante destacar que,
durante todo o presente projeto, a TOVERI contará com suporte técnico da RPS Group.

II.2.3.2 Objetivos
Os objetivos gerais deste Projeto são:

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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• Registrar os padrões de vocalização dos mamíferos marinhos que ocorram na
área de aquisição, identificando a espécie sempre que possível, relacionando com os
registros obtidos via observação direta pelo PMBM, de modo a avaliar a técnica e
comparar a eficácia dos dois métodos na detecção dessas espécies;
• Registrar os padrões de vocalização dos mamíferos marinhos também durante
os períodos em que as fontes sonoras não estejam em funcionamento, de modo a
possibilitar identificação posterior dos padrões de vocalização das espécies que
ocorrem em águas brasileiras;
• Solicitar a suspensão dos disparos das fontes sonoras sempre que um cetáceo
for detectado acusticamente no raio de 1000 m ao redor das fontes sonoras, mesmo
que não haja confirmação visual da ocorrência.

II.2.3.2‐1. Objetivos específicos:
Os objetivos específicos são:
• Verificar se a tecnologia utilizada foi capaz de identificar as espécies que
ocorrem em águas brasileiras, seu real posicionamento e distância em relação às
fontes sonoras;
• Viabilizar a transferência de tecnologia e a capacitação técnica de profissionais
brasileiros;
• Mitigar possíveis impactos devido ao funcionamento de fontes sonoras na
presença de cetáceos no entorno das fontes sonoras

II.2.3.3 Metas
São metas deste projeto:
• Operar o sistema MAP durante 100% do tempo da pesquisa sísmica, nos
períodos diurno e noturno e com e sem a realização de disparos das fontes sonoras,
salvo períodos em que seja necessária a manutenção do equipamento do MAP, cabos

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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sísmicos, em períodos com condições climáticas adversas ou por questões de
segurança;
• Registrar 100% das detecções acústicas diurnas de mamíferos marinhos pelo
MAP e comparar com os registros obtidos pelo PMBM em um mesmo momento,
durante a pesquisa sísmica, salvo períodos em que seja necessária a manutenção do
equipamento do MAP, cabos sísmicos ou em períodos com condições climáticas
adversas;
• Registrar 100% das detecções acústicas de mamíferos marinhos detectados
durante os períodos em que as fontes sonoras não estiverem em operação, salvo
períodos em que seja necessária a manutenção do equipamento do MAP, cabos
sísmicos ou em períodos com condições climáticas adversas;
• Suspender os disparos das fontes sonoras em 100% das ocasiões em que um
cetáceo for detectado acusticamente no raio de 1000 m ao redor das fontes sonoras,
mesmo sem a confirmação visual da ocorrência pelos observadores do PMBM.

II.2.3.4 Indicadores
Os indicadores para o presente projeto são:
• Tempo de operação do sistema de monitoramento acústico passivo em
comparação com o tempo de duração da pesquisa sísmica;
• Número de registros de detecções acústicas diurnas, registrados pelo MAP
passíveis de comparação com os registros visuais obtidos pelo PMBM e definição do
grau de eficácia dos métodos (indireto e direto) na detecção de mamíferos marinhos
durante a operação das fontes sonoras;
• Número de vocalizações de mamíferos marinhos detectados e registrados
durante os períodos de não funcionamento das fontes sonoras;
• Número de vocalizações de mamíferos marinhos detectados e registrados
durante os períodos de funcionamento das fontes sonoras;

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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• Número de interrupções da atividade de pesquisa sísmica devido à detecção
acústica de cetáceos, mesmo sem a confirmação visual de sua ocorrência.

II.2.3.5 Público‐alvo
O público alvo deste projeto é formado por esta Coordenação do IBAMA, a
comunidade científica, especificamente a que atua com mamíferos marinhos, a PGS e
demais empresas que atuam na Bacia de Santos.

II.2.3.6 Metodologia e Descrição do Projeto
O sistema de monitoramento acústico passivo – MAP faz uso de sensores
denominados hidrofones para realizar a captura da vocalização realizada por diversas
espécies de mamíferos marinhos.
Os procedimentos de mitigação descritos seguem os apresentados no TR
CGMAC/DILIC/IBAMA n° 04/2019, expedido por esta Coordenadoria para a Atividade
Sísmica em questão, categorizado como Classe III.
No período diurno, sempre que houver detecções acústicas no raio de 1000
metros ao redor do arranjo das fontes sonoras, a empresa suspenderá imediatamente
os disparos, ainda que não haja confirmação visual da ocorrência de mamíferos
marinhos. Nestes casos, o retorno dos disparos também será autorizado mediante o
estabelecimento do período mínimo de 30 minutos para o afastamento do animal,
confirmado pela ausência de detecções acústicas e visuais na área de exclusão,
seguindo‐se os procedimentos de aumento gradual conforme consta no Guia de
Monitoramento da Biota Marinha (2018).
No caso de divergências entre as equipes de observadores visuais e operadores do
MAP, será adotado o procedimento de cessão dos disparos seguindo a informação
mais restritiva (acústica ou visual). Eventuais discussões técnicas ou para ajustes de
procedimentos serão adotadas posteriormente à cessão dos disparos das fontes
sonoras e finalização de detecção dos animais.
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Nos períodos noturnos ou de baixa visibilidade, quando houver detecção acústica
de mamífero marinho a menos de 1000 metros das fontes sonoras e forem cessados
os disparos, a empresa só os reiniciará, seguindo os procedimentos de aumento
gradual, após um período mínimo de 30 minutos, sendo confirmado o distanciamento
do animal da área de 1.000 metros.
O MAP será operado durante toda a realização da atividade de pesquisa sísmica,
nos períodos noturno e diurno, incluindo os períodos em que a embarcação não
estiver efetuando a emissão de sinais sonoros, salvo aqueles em que existir
necessidade de manutenção, cabos sísmicos, em períodos de condições climáticas
adversas ou por questões de segurança. As detecções acústicas serão registradas em
planilhas de registros de detecções e os dados referentes ao esforço de
monitoramento, em uma planilha unificada de registro de operação e esforço, ambas
de acordo com o modelo disponibilizado no Guia de Monitoramento da Biota Marinha
(2018). Nas planilhas de registro, sempre que ocorrer, será informado se foi possível o
registro visual associado ao registro acústico. Um arquivo digital com cada vocalização
detectada também deverá ser entregue ao final da implementação do projeto.
Ao longo do projeto também serão preenchidas planilhas de funcionamento do
MAP, conforme modelo apresentado no Anexo II. Ressalta‐se que a planilha de
funcionamento do MAP trará informações sobre a configuração do sistema de MAP
efetivamente implementado a bordo. Caso ocorra variação da configuração durante a
execução da atividade, os dados serão apresentados na planilha, informando data e
hora inicial e final do período a que se referem.

Períodos de indisponibilidade operacional do MAP
Durante períodos de manutenção dos cabos sísmicos ou do sistema de MAP, ou
ainda períodos de mau tempo que justifiquem o recolhimento dos cabos, de modo a
evitar perdas por emaranhamento, o MAP estará inoperante.
A PGS se compromete a manter um plano de contingência e redundância de
modo a evitar, ao máximo, períodos de indisponibilidade operacional do MAP, de
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modo a ter a bordo todos os equipamentos do MAP em duplicidade. Porém, em caso
de necessidade de manutenção emergencial ou troca do arranjo do MAP defeituoso,
causando a indisponibilidade do sistema por mais de 15 minutos, a empresa utilizará
as seguintes diretrizes estabelecidas pela COEXP/CGMAC/IBAMA:
• Caso o problema ocorra em horário noturno ou em condições de baixa
visibilidade, com as fontes sonoras acionadas, a linha em andamento poderá ser
continuada por um período máximo de 1 (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.
• Durante o período diurno a empresa utilizará como período de tolerância 48hs
corridas a partir da constatação do problema, com o uso exclusivo do monitoramento
visual. Após este período, a atividade diurna também deverá ser suspensa e
continuada apenas após o reestabelecimento do funcionamento do MAP.

Equipe de operadores
Cada equipe de monitores acústicos será constituída por três profissionais dos
quais pelo menos dois deverão comprovar experiência como operadores do MAP em
atividades sísmicas e ter conhecimento aprofundado da tecnologia. Os períodos de
descanso e de trabalho serão estabelecidos de forma a sempre ter um profissional
experiente a postos para orientar, dirimir dúvidas ou realizar reparos e/ou melhorias
nos equipamentos de detecção, assim como processar os dados para desenvolvimento
do relatório final do projeto.
Além disso, todos os profissionais terão recebido treinamento específico sobre a
tecnologia e sua aplicação anteriormente ao seu embarque. Todos os profissionais
contratados deverão possuir dedicação exclusiva a este projeto. Adicionalmente, será
disponibilizado um suporte em terra, de forma a proporcionar uma curva de
aprendizado contínua para os operadores MAP.
A seguir, apresenta‐se a equipe de operadores inicialmente designadas para o
projeto. Vale ressaltar que a equipe de operadores poderá sofrer alteração, uma vez
______________________
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que esta informação está sendo disponibilizada com grande antecedência ao início da
operação. No entanto, qualquer mudança de equipe será informada antecipadamente
à CGMAC/IBAMA.
Tabela II.2.3‐1 ‐ Equipe de operadores do PMAP.
Operador

Daiane Anzolin

Curso

Experiência

Curso de Operador de MAP 2014 –

Desde 2015 (12

CSA/SEICHE

embarques)

Aline Boutros

Curso de Operador de MAP 2016 ‐ SEICHE

Nara Pavan

Curso de Operador de MAP 2018 ‐ Toveri

Maisa Lima

Curso de Operador de MAP 2014 – SEICHE

Leonardo
Versiani

Curso de Operador MAP 2014 ‐ SEICHE

Desde 2017 (6
embarques)
Desde 2017 (5
embarques)
Desde 2015 (12
embarques)
Desde 2015 (11
embarques)

Guilherme

Curso de Operador de MAP 2012 ‐

Desde 2017 (5

Martins

EcoOcean

embarques)

CPF

CTF/IBAMA

826.148.570‐68

3672045

348.059.368‐27

4997063

417.907.348‐00

6241645

008.731.065‐12

1716346

073.116.836‐06

4984436

229.876.238‐44

6784959

Descrição dos componentes do Equipamento de MAP
Visão geral do sistema
O sistema é projetado para propiciar maior flexibilidade para o monitoramento
acústico marinho a partir de um navio. A configuração Super banda larga consiste em:
• Cabo longo de 125 metros e um medidor de profundidade;
• Cabo de reboque longo pesado 230 m;
• Cabo de deck;
• Sistema eletrônico de monitoramento no navio (PAM base);
• Arranjo de hidrofones;
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• Cabo de Reboque;
• Cabo de Convés;
• Sistema de Processamento de Dados;
• Caixa de Buffer;
• Fireface 800.
a) Arranjo de hidrofones
Serão utilizados dois pares de hidrofones esféricos e 75 Hz à 200 kHz, conectados
em pré‐amplificadores. Os sinais sonoros que serão adquiridos por cada hidrofone
serão separados em componentes de alta frequência (HF) e de baixa frequência (LF) e,
em seguida, “sampleados” digitalmente, antes de serem processados e exibidos pelo
software Pamguard instalado em um computador montado em rack.
A composição de hidrofones do MAP consistirá em um arranjo com quatro
hidrofones idênticos (denominados de H1, H2, H3 e H4) com resposta em “superbanda
larga” de frequência, entre 75 Hz até 200 kHz, (3db) além de um sensor de
profundidade (com capacidade para profundidade máxima de 100 m) posicionado ao
final do arranjo. Os hidrofones estarão agrupados em dupla, sendo que em cada dupla
os hidrofones terão 3,0 metros de espaçamento e serão posicionados nas
extremidades do cabo. Portanto, o comprimento total do arranjo será de
aproximadamente 125 metros. Uma corda será anexada na extremidade do cabo (tail
rope) para manter a estabilidade de reboque (Figura II‐1).
Sensor
Prof.

Conector
H4

1m

H3

H2

3m

97m

H1

Cabo de Reboque

3m

125m

Figura II‐1 ‐ Esquema do arranjo de hidrofone.
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O sensor de profundidade que será utilizado é o Sensor de pressão Keller PA‐9SE‐
50 20bar 4‐20 mA (profundidade máxima 100 m). O diferencial de voltagem é
detectado pelo Measurement Computing USB 1208LS DAQ que pode ser lido
diretamente por meio do módulo sensor de profundidade do programa Pamguard.
As informações sobre a posição das fontes sonoras do navio devem ser fornecidas
aos operadores que irão inserir essas informações no software Pamguard para uma
visualização mapeada do navio com os hidrofones, fontes sonoras, zona de exclusão, e
qualquer cetáceo vocalizando rastreados em tempo real. Idealmente, o arranjo de
hidrofones deverá estar distante do navio o suficiente, a fim de reduzir o
"mascaramento" causado pelos motores, mas também não poderá 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.
Essa configuração varia para cada embarcação e condição meteorológica,
podendo ser modificado em decorrência de verificação e adequação, a fim de eliminar
ao máximo o ruído ambiente e maximizar as chances de detecção em uma ampla faixa
de vocalizações.
b) Cabo de Reboque
O cabo de reboque é reforçado com 14 mm de material Kevlar entrelaçado,
podendo suportar tensão de até 1,0 toneladas. O comprimento total é 230 m.
Conector do tipo CEEP com 19 pinos (Figura II‐2).
Seiche 36‐Pin
Conector

ITT 19‐Pin
Conector

230m
Figura II‐2 ‐ Desenho esquemático do cabo de reboque.
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c) Cabo de Convés
Cabo de 100 m que conecta o cabo de reboque ao sistema de processamento de
dados na estação de MAP (Figura II‐3).

ITT 19‐Pin

ITT 19‐Pin

Conector

Conector

100m

Figura II‐3 ‐ Desenho esquemático do cabo de convés.

d) Configuração do Sistema MAP
Para a execução do projeto de Monitoramento Acústico Passivo, a implantação do
sistema MAP terá as seguintes características:
De forma a minimizar o período de indisponibilidade operacional do sistema MAP,
serão preparados 2 guinchos de lançamento do cabo MAP, 1 a bombordo e outro a
boreste. Essa configuração permite manter o cabo MAP funcionando, durante as
trocas de linha, pois durante a manobra das fontes sonoras de bombordo, podemos
manter o cabo MAP de boreste na agua ou vice e versa mesmo durante o
recolhimento das fontes sonoras para manutenção com baixíssimo risco de
emaranhamento entre os umbilicais das fontes sonoras e o cabo do MAP. Essa logística
permite manter o monitoramento inclusive durante a manutenção das fontes sonoras.
O cabo MAP rebocado será rebocado com o primeiro hidrofone a
aproximadamente 200 metros (H1) e o último a aproximadamente 300 metros (H4) da
popa do navio. Os arranjos de fontes sonoras são rebocados a aproximadamente 800
metros da popa do navio.
A determinação da profundidade de reboque do cabo MAP vai depender da
turbulência gerada pelos rotores da embarcação, condições do mar e comprimento do
cabo. Cabos curtos, necessitam de um lastro maior para atingirem profundidades
superiores, o que aumenta o risco de quebra no cabo.
______________________
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Com a utilização desse cabo MAP com 300 metros, projetamos que o cabo seja
rebocado a uma profundidade constante abaixo de 20 metros de profundidade
mínimos recomendados. Ambos os cabos MAP rebocados a bombordo e a boreste
deverão ficar em uma profundidade de aproximadamente 25 metros.
Essa profundidade foi determinada após análise dos operadores a bordo, visando
minimizar os ruídos gerados pela turbulência das hélices e das condições do mar sem
gerar muita pressão no cabo, minimizando o risco de quebra.
Esta configuração dos cabos foi escolhida, pois equilibra a necessidade de ser
capaz de detectar acusticamente todas as espécies de cetáceos que podem ser
esperados na área de pesquisa com a necessidade de minimizar o risco de
emaranhamento do cabo MAP com o equipamento sísmico rebocado, já tendo sido
implementada com sucesso em outros projetos recentes no Brasil.
e) Sistema de Processamento de Dados
A Base Operacional do MAP a ser instalada na embarcação contém todo o
hardware necessário para adquirir e observar sinais captados pelos hidrofones. Esta
fornecerá energia e conexão de sinal para o cabo de MAP e para os sistemas de
separação de frequências, analogamente a conversores digitais de sons de alta e baixa
frequências, e ao Pamguard.
O equipamento estará contido em um rack de 8U e 19 polegadas (Figura II‐4) e
consiste de:
• Uma unidade de processamento de sinal, que fornecerá energia e conexão ao
cabo de hidrofones (Caixa de Buffer) com um cartão interno para amostragem de sons
de alta frequência;
• Um cartão de som externo (Fireface 800) para amostragem digital de sons de
baixas frequências;
• Um equalizador gráfico ULTRACURVE PRO para aumentar o ganho de sinal do
sistema MAP em frequências abaixo de 100 Hz em até 15 dB;
______________________
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• Um computador (PC Pamguard) com um ou mais programas Pamguard e o
software de controle Fireface 800;
• Um par de monitores;
• Uma unidade headset JTS (“Unidade JTS”) para a escuta da saída de baixa
frequência pelo Fireface 800 e pelo transmissor da estação base e o receptor;
• Entradas externas de GPS, direcionamento do navio e informação do AIS.

Figura II‐4 ‐ Exemplo de uma PAM Base (frente).

f) Caixa de Buffer
Esta unidade fornecerá energia e conexão ao cabo de hidrofones e a transferência
do sinal sonoro em faixas de alta e baixa frequências, por meio de circuitos internos de
modo a possibilitar o processamento posterior (Figura II‐5).
Sons em altas frequências de cada um dos hidrofones alimentarão diretamente
um cartão interno National Instruments USB‐6251 e sua saída será por USB.
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A pressão no sensor de profundidade no fim do cabo de hidrofones será expressa
como voltagem que será alimentada pelo conversor de sinal analógico para digital, e
estará disponível para uso no Pamguard por uma saída USB na Caixa de Buffer.
Conectores adicionais BNC no painel frontal permitirão que os sinais de alta e
baixa frequências de cada hidrofone estejam disponíveis diretamente quando
necessário. Um conector BNC adicional para cabos de headsets de ¼ pol permitirá o
monitoramento direto do áudio de baixa frequência dos hidrofones individualmente.
Sons em baixas frequências de cada hidrofone no cabo terão saída para
conectores XLR na Caixa de Buffer e então para um cartão externo Fireface 800 em
que o som será convertido para formato digital.
Botões individuais na Caixa de Buffer serão utilizados para controlar o
fornecimento de energia para o cartão National Instruments e outros eletrônicos.

Figura II‐5 ‐ Caixa de Buffer (painel frontal).

g) Fireface 800
O RME Fireface 800 (Figura II‐6) terá um cartão de som que converterá sons em
baixa frequência (analógicos) em formato digital que pode ser utilizado pelo PC
Pamguard por meio de conexão Fireware 400.
O software Fireface permitirá que o operador do MAP possa controlar quais sinais
dos hidrofones serão monitorados pelos headfones. A escolha poderá ser feita
também pela escuta dos sons diretamente provenientes dos hidrofones ou os sinais já
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processados pelo computador. O som já processado não apresentará os sons dos
disparos da fonte sonora.

Figura II‐6 ‐ Esquema do Fireface 800.
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h) Ultracurve Pro
A vocalização de algumas espécies começa abaixo de 75Hz e isto significa que
existe ganho de menos 3 dB a 75 Hz que na gama de frequências sobre a qual a
resposta do sistema é uniforme. O equalizador gráfico ULTRACURVE PRO será usado
para aumentar o ganho de sinal abaixo de 75 Hz em até 15 dB em passos de 1/3 de
oitava. Ele também poderá ser usado para reduzir o ganho na faixa de frequências com
altos níveis de ruídos do navio sísmico para amenizar os efeitos do mascaramento.
i) Headset Remoto JTS
O sistema de Headset Remoto JTS consistirá de uma estação base transmissora e
um receptor remoto que será usado para escutar áudio em baixa frequência (limitado
a 16kHz) como saída do Fireface 800.
j) PC Pamguard
O PC Pamguard terá um processador Intel quad Core i5 com 8Gb de memória
RAM. Este sistema poderá processar e disponibilizará dados de áudio de altas e baixas
frequências pelo Pamguard, simultaneamente, de até quatro hidrofones.
k) GPS e AIS
O PC Pamguard receberá informação de posicionamento em GPS em formato
NMEA e informação AIS (Sistema de Identificação Automática) das posições do navio
por meio de portas USB. Estes dados poderão ser disponibilizados, assim como
alimentados por sistemas do navio sísmicos ou por receptores dedicados.
A utilização combinada dos itens descritos acima permitirá 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.
Os operadores de MAP irão adicionar ao Pamguard as informações de vocalização
das espécies encontradas na área.
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l) Faixas de Captação dos Hidrofones e Vocalização de Espécies de Ocorrência na
Região
Os hidrofones que serão utilizados possuem uma faixa de captação de frequências
entre 75Hz e 200kHz. A seguir, são apresentadas as faixas de vocalização das espécies
que ocorrem na região.
Os hidrofones são capazes de captar frequências em uma faixa maior do que sua
faixa ótima (entre 75Hz e 200kHz), porém com menor força. O uso do equalizador
gráfico para o aumento da força de sinal fora da faixa ótima dos hidrofones supre esta
necessidade. Assim, não é esperado que o equipamento deixe de captar nenhuma
vocalização em qualquer frequência. Deve‐se ressaltar que apenas as Baleias Azul e
Baleia Fin apresentam dificuldades por mascaramento, porém, baseado em dados de
empreendimentos pretéritos, estas espécies têm baixa ocorrência frente as demais na
região (Figura II‐7).
Estas espécies vocalizam em frequências mais baixas e com pouca “força”. O
sistema proposto ainda seria capaz de detectar estas espécies, porém com menor
precisão e maior dependência da experiência do operador.
.
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Tabela II.2.3‐2 ‐ Faixas de vocalização de espécies de ocorrência na região.
Grupo
Mysticeti

Espécie

Nome vulgar

Balaenoptera edeni

Baleia‐de‐bryde

Balaenoptera physalus

Baleia‐fin

Balaenoptera
bonaerensis

Baleia‐minke‐
Antártica

Balaenoptera Musculus

Baleia Azul

Megaptera
novaeangliae

Baleia‐jubarte

______________________
Gerente do Projeto

Natureza do
Som
Lamentação
Lamentação pulsada
Pulso discreto
Lamentação
Pulsada
Pulso entrecortado
Ressoo
Lamentação, “down‐sweep”
Chamada constante
Lamentação, “up‐sweep”
Ressoo
Assobio, “Click”
“Clicks” de ecolocalização
Lamentação, “down‐sweep”
Lamentação
“Clicks”
“Thump trains”
Lamentação
“Clicks”

Músicas
Choro
Estouros de Buzinas
Lamentos
Som grutal
Sucessão de pulsos
Assopros dentro d’água
“Slaps”

______________________
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Alcance de
Frequência (Hz)
70‐245
100‐930
700‐950
16‐700
18‐75
>30
‐‐
14‐118
20‐40
30‐750
10‐30
1500‐5000
16000‐28000
60‐130
60‐140
3300‐20000
100‐2000
12‐400
6000‐8000,
21000‐31000,
16‐18
30‐8000
‐‐
‐‐
20‐1800
25‐1900+
25‐1250
100‐2000
30‐1200

Revisão 00
04/2019

Frequência
dominante (Hz)
124.132
165‐900
700‐900
20
‐‐
‐‐
>30
20
‐‐
‐‐
‐‐
1500‐2500
‐‐
‐‐
60‐140
<12000
100‐200
12‐25
6000‐8000,
25000,
16,5
120‐4000
750‐1800
410‐420
35‐360
‐‐
25‐80
‐‐
‐‐

Potência
(db)
152‐174
‐‐
‐‐
160‐190
‐‐
‐‐
‐‐
160‐186
‐‐
155‐165
‐‐
‐‐
‐‐
165
151‐175
151
‐
188
130,
159
144‐174
179‐181
181‐185
175
190
179‐181
158
183‐192

Relatório de Informações
Complementares

Odontoceti

Globicephala
macrorhynchus
Grampus griseus

Baleia‐piloto‐de‐
peitorais‐curtas
Golfinho‐de‐risso

Delphinus delphis

Golfinho‐comum

Delphinus capensis

Pseudorca crassidens

Golfinho‐comum‐
de‐bico‐longo
Golfinho‐cabeça‐
de‐melão
Falsa‐orca

Orcinus orca

Orca

Physeter macrocephalus

Cachalote

Sotalia guianensis

Boto‐cinza

Stenella attenuata

Golfinho‐pintado‐
pantropical
Golfinho‐pintado‐
do‐Atlântico
Golfinho‐rotator

Peponocephala electra

Stenella frontalis
Stenella longirostris

Steno bredanensis

Golfinho‐de‐
dentes‐rugosos

______________________
Gerente do Projeto
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“Clicks”
Assovios
“Clicks” de ecolocalização
Assovios
“Rasp/ pulse burst”
“Clicks” de ecolocalização
Assobios, silvos
“Clicks”
‐‐

2000‐8200
500‐20000+
30000‐60000
‐‐
100‐8000+
65000
40‐160
200‐1500
‐‐

‐‐
2000‐14000
‐‐
3500‐4500
2000‐5000
‐‐
50‐180
23000‐67000
‐‐

‐‐
180
180
‐‐
‐‐
120
‐‐
‐‐
‐‐

Assovios
“Clicks” de ecolocalização
Assovios
“Clicks”
Assovios
“Clicks”
Gritos
Chamadas pulsadas
“Clicks”

5500‐24500
20000‐40000
‐‐
‐‐
1500‐1800
100‐35000
2000
500
100‐30000

155
165
‐‐
220‐228
‐‐
‐‐
‐‐
160
160‐180

“Squeals”
Assovios
“Clicks” de ecolocalização
Assovios

<1000‐12000+
200‐5200
85000‐105000
3100‐21400

‐‐
‐‐
4000‐9500
25000‐130mil
6000‐12000
12000‐25000
‐‐
1000‐6000
2000‐4000;
10000‐16000
1000‐2000
1800‐3800
‐‐
6700‐17800

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Assovios
“Pulse burst”
Gritos
Clicks de ecolocalização
Assovios
“Clicks” de ecolocalização

1000‐22500
‐‐
‐‐
65000+
‐‐
5000‐32000

6800‐16900
5000‐60000
‐‐
‐‐
4000‐7000
‐‐

109‐125
108‐115
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

______________________
Técnico Responsável
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Stenella clymene
Tursiops truncatus

Golfinho‐de‐
clymene
Golfinho‐nariz‐de‐
garrafa
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Assovios

6300‐19200

‐‐

‐‐

Assovios
“Low freq. Narrow band”
“Rasp/ pulse burst”
“Clicks” de ecolocalização

800‐24000
<2000
‐‐
110000‐130000

3500‐14500
300‐900
‐‐
‐‐

125‐173
‐‐
‐‐
218‐228

Fonte: Wartzok & Ketten (1999); MMS (2004).

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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Figura II‐7 ‐ Mapa extraído do SIMMAM com a ocorrência de Balaenoptera musculus e
Balaenoptera physalus.

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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O sistema de processamento MAP será configurado com espectrograma de alta
frequência de até 175kHz e o de media até 48kHz, atendendo aos requisitos (Figura
II‐8).
(A)

(B)

Figura II‐8 ‐ Espectrograma de alta (A) e média(B) frequência do sistema de processamento do
MAP.

II.2.3.7 Inter‐relação com outros Planos e Projetos
O PMAP se relaciona principalmente com o Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha (PMBM) devido à complementariedade dos mesmos, cujo objetivo de
registrar a presença de cetáceos da fauna marinha nas proximidades da embarcação
sísmica e cessar o impacto acústico caso um ou mais exemplares estejam no entorno
das fontes sonoras é comum a ambos. Ressalta‐se também que, tanto o PMAP quanto
o PMBM têm como produto final, dados que podem ser utilizados para avaliação da
ocorrência da fauna marinha na área, contribuindo para a maior compreensão da
região.
Por fim, o PMAP se relaciona com o Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores – PEAT, uma vez que no PEAT são passadas informações sobre os
animais e o ambiente físico da região de aquisição de dados.
______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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II.2.3.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
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 04/19;

• Guia de Monitoramento da Biota Marinha para Atividades de Aquisição de
Dados Sísmicos (10/2018).

II.2.3.9 Etapas de Execução
A seguir são apresentadas as etapas necessárias para a execução do MAP:
• Treinamento dos técnicos que irão operar o sistema de monitoramento
acústico passivo sobre os objetivos do projeto, operação do sistema e procedimentos
de comunicação interna na embarcação sísmica, visando garantir a imediata
interrupção dos disparos quando requerido;
• Execução do monitoramento acústico da fauna marinha, em complementação
às observações realizadas no âmbito do PMBM, durante toda a operação, nos períodos
diurno e noturno, com e sem a operação das fontes sonoras;
• Entrega das planilhas e folha de rosto, originais assinadas pelos operadores do
MAP, assim como do arquivo digital, com cada vocalização detectada para o
desenvolvimento do relatório final do projeto;
• Encaminhamento das planilhas originais assinadas, arquivo de áudio em
formato (.wav) e do relatório final do projeto ao IBAMA, que deverá conter uma
avaliação quantitativa e qualitativa sobre a metodologia adotada, incluindo, mas não
se atendo, às seguintes: capacidade do MAP em identificar as espécies que ocorrem
em águas brasileiras; real posicionamento e distância das espécies detectadas em
______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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relação às fontes sonoras; e possibilidade de detecção de animais que não vocalizam
ou que cessam a vocalização em resposta a impactos acústicos;
• Elaboração do relatório final pela equipe técnica especializada da TOVERI com
acompanhamento da RPS Group e participação dos Operadores de PAM líderes.
• Envio de cópia do relatório final do projeto ao Centro de Mamíferos Aquáticos
– CMA e ao Centro TAMAR, ambos centros especializados do ICMBio, com posterior
envio de comprovação à CGPEG/IBAMA;
• Inserção de todos os dados de detecção acústica obtidos durante a execução
do projeto no Sistema de Monitoramento de Mamíferos Marinhos (SIMMAM), com
posterior envio de comprovação à CGPEG/IBAMA.

II.2.3.10

Recursos Necessários

Será fornecida toda a estrutura e suporte necessário para a execução do MAP,
como:
• Recursos humanos para monitoramento das vocalizações em tempo real
(Operadores de MAP). O projeto será executado por duas equipes formadas por três
operadores que se revezarão a cada troca de tripulação. Pelo menos dois profissionais
de cada equipe deverão ser capacitados para operar os equipamentos de
monitoramento, com experiência e qualificações comprovadas;
• Recursos humanos para supervisão remota e suporte aos Operadores de MAP e
elaboração de relatório final;
• Recursos humanos para suporte e revisão;
• Planilhas de registro, de funcionamento do MAP e de operação a serem
preenchidas pelos Operadores de MAP;
• Rádio para comunicação interna;
• Equipamento para captação, análise e registro das vocalizações (Equipamento
de Monitoramento Acústico Passivo), como anteriormente apresentado.
______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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Cronograma

O projeto está previsto para ser realizado durante todo o período de atividade da
pesquisa sísmica marítima pretendida, nos períodos diurno e noturno, com e sem o
funcionamento das fontes sonoras. O MAP será iniciado no momento em que a
embarcação sísmica realizar o lançamento dos cabos, na locação onde transcorrerá a
aquisição dos dados e terminará quando a embarcação fizer o recolhimento dos cabos
sísmicos.

II.2.3.12

Acompanhamento e Avaliação

A empresa responsável pela implementação e execução do MAP a bordo será a
Toveri Gerenciamento de Projetos Integrados Ltda., representantes no Brasil da RPS
Group. A atividade será acompanhada diariamente pela equipe do escritório, e ao final
da atividade de pesquisa sísmica pela avaliação dos resultados alcançados.

II.2.3.13

Responsáveis Técnicos

A equipe técnica responsável pela elaboração do presente projeto encontra‐se
listada abaixo. Ressalta‐se que o Sr. Luis Felipe Serra Nogueira de Paula, da empresa
Toveri Gerenciamento de Projetos Integrados Ltda, é o gerente do Projeto de
Monitoramento Acústico (PMAP) e responsável pela sua implementação, seu
certificado de regularidade do CTF encontra‐se no Anexo III.

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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Tabela II.2.3‐3 ‐ Equipe Técnica envolvida na elaboração e/ou implementação do MAP.
Profissional
Empresa
Função
Formação
Registro no Conselho de Classe
CPF:
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental
Assinatura
Profissional
Empresa
Função
Formação
Registro no Conselho de Classe
CPF:
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental
Assinatura

Luis Felipe Serra Nogueira de Paula
Toveri
Gerenciamento
de
Projetos
Integrados Ltda
Gerente
Administrador
(*)
072.931.397‐21
5815749

Laura de Britto Pereira Viana
TOVERI Gerenciamento de
Integrados Ltda.
Coordenadora de Projeto
Bióloga
CRBio 91725‐02
124.304.467‐58

Projetos

4892741

(*) Profissão não possui Conselho de Classe

______________________
Gerente do Projeto

______________________
Técnico Responsável
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Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

2LQ89G9JWRRS8YH1

22/05/2019 - 08:54:39

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)
Funcionamento do PAM

Número:

1

Legenda:
H.I. : Horário em que o monitoramento foi iniciado.
H.F. : Horário em que o monitoramento foi finalizado.
T.T : Tempo total de monitoramento em minutos.
H.Int. : Horário em que o monitoramento foi interrompido.
T.T.Int. : Tempo total de interrupção em minutos.
Bordo : Bordo do navio em que o cabo MAP está lançado.
Razão da interrupção: motivo pelo qual o monitoramento foi
interrompido.
Data

H.I.

H.F.

T.T H.Int. T.T.Int.

30.07.2017 13:05 24:00:00 655
31.07.2017 00:00 24:00:00 1440

-

-

T.A. : taxas de amostragem disponíveis para gravar as detecções (kHz).
N.C. : número de canais disponíveis para cada taxa de amostragem.
P.H. : profundidade aproximada do arranjo de hidrofones (metros).
D.H1 : distância da popa até o primeiro hidrofone do arranjo (metros).
Op. : Iniciais do operador responsável pelo preenchimento da planilha.

Bordo

Razão da interrupção

BB
BE

Início do monitoramento

T.A.
N.C P.H
4/96/350 4/4/2 24
4/96/350 4/4/3 24

D.H1
236
236

Op
BG
BG

Data

H.I.

H.F.

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP)
Funcionamento do PAM
Razão da interrupção
T.T H.Int. T.T.Int.
Bordo

30.07.2017 13:05 24:00:00 655
31.07.2017 00:00 24:00:00 1440

-

-

BB
BE

Início do monitoramento

T.A.
N.C P.H
4/96/350 4/4/2 24
4/96/350 4/4/3 24

Número:

2

D.H1
236
236

BG
BG

Op
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Anexo II-7 - Planilha e Ficha PMAVE

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): ___________________________________________________________________________
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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.

Anexo II-8 - Cartas de Aceite

Anexo II-9 - Documentação da Equipe Técnica PMAVE
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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
26/03/2019
26/03/2019
26/06/2019

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
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CURRICULUM VITAE

NOME Rafaela Dias Antonini
CRBio/CREA/OAB

32785-02

Cadastro no IBAMA:

251189

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ESTUDOS AMBIENTAIS: 10 anos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Instituição:

UERJ

Título Profissional:

Licenciada em Ciências Biológicas

Data de Conclusão:

01/2002

ESPECIALIZAÇÕES
Mestrado em:

Biologia Animal UFRRJ - 2007

Pós

Ciências Ambientais NADC/UFRJ – 2004

graduação

Lato sensu
Outros Cursos:

Idiomas: Inglês fluente; Italiano Pouco; Espanhol Fluente.

RESUMO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Bióloga graduada em licenciatura pela UERJ com mestrado em biologia animal pelo
programa de pós-graduação em biologia animal da UFRRJ e profissional em ciências
ambientais formada pela UFRJ. Trabalhou com pesquisa em ecologia de aves desde
dezembro de 1998 a dezembro de 2001 junto ao laboratório de ecologia de aves da UERJ e
de junho de 2004 até abril de 2007 no laboratório de ornitologia da UFRRJ.
Participou de consultorias ambientais de 2008 até junho de 2013 como técnica especialista e
coordenadora de avifauna.

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

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).

PUBLICAÇÕES


BERTO, B., FEREIRA, I., ANTONINI, R. D., NUNES-FREITAS, A. F., MOYA BORJA, G.

E. Occurrence of Philornis bella Couri in nestlings of Tyrannus melancholicus Vieillot
(Tyranninae) in the municipal district of Seropédica, Rio de Janeiro. Biotemas, v.24, p.69 72, 2011.


SERPA, G. A., PACHECO, J. F., LIMA, L. M., PARRINI, R., PIMENTEL, L. S., PINTO, M. F.

R., ANTONINI, R. D., RAJÃO, H., OLIVEIRA, A. H., TAVARES, D. C., SICILIANO, S.,
MALLET-RODRIGUES, F., LUZ, H. R., RIBENBOIM, L. C., SOARES, B. R., CRUD, N. A
curicaca, Theristicus caudatus (Ciconiiformes: Threskiornithidae) no estado do Rio de
Janeiro: revisão dos registros e novas observações. Atualidades Ornitológicas (Impresso). ,
v.153, p.62 - 68, 2010.


LUZ, H. R., ANTONINI, R. D., RODRIGUES, M. S., NUNES-FREITAS, A. F., MELLO, R.

S. First record of Philornis glaucinis Dodge & Aitken, 1968 (Diptera: Muscidae) in
Thalurania glaucopis Gmelin, 1788 (Aves: Trochilidae). Biotemas (UFSC). , v.23, p.227 229, 2010.



ALVES, M. A. S., RITTER, P. D., ANTONINI, R. D., ALMEIDA, E. M. Two thrush species

as dispersers of Miconia prasina (Melastomataceae): an experimental approach. Brazilian
Journal of Biology, v.68, p.397 - 401, 2008.



ANTONINI, R. D., NUNES-FREITAS, A. F. Estrutura populacional e distribuição

espacial de Miconia prasina D.C. (Melastomataceae) em duas áreas de Floresta Atlântica na
Ilha Grande, RJ, Sudeste do Brasil. Acta Botanica Brasilica, v.18, p.675 - 680, 2004.
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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:
15/04/2019
15/04/2019
15/07/2019

Registro n.º
4152627
Dados básicos:
CPF:
824.737.145-68
Nome:
SAULO DANIEL SANTOS FRANÇA BRANDÃO
Endereço:
logradouro: RUA MARIA RAMOS DE MENEZES
N.º:
5
Bairro:
FAROLÂNDIA
CEP:
49030-170

Código CBO
2233-05
2233-05
2233-05

Complemento:
Município:
UF:

PROX A URGENCIA 24 H
ARACAJU
SE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Médico Veterinário
Atuar na preservação ambiental
Médico Veterinário
Contribuir para o bem-estar animal
Médico Veterinário
Elaborar laudos, pareceres e atestados

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

4Q378WNLLRGFG536

15/04/2019 - 09:58:34

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:
30/11/2018
30/11/2018
28/02/2019

Registro n.º
4269430
Dados básicos:
CNPJ :
24.488.751/0001-67
Razão Social :
FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS
Nome fantasia :
FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS
Data de abertura : 26/01/1990
Endereço:
logradouro: TRAVESSA MATAPÕA II
N.º:
411
Bairro:
MOSQUEIRO
CEP:
49008-256

Complemento:
Município:
UF:

CHACARA ANJO GABRIEL
SAO CRISTOVAO
SE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Centro de reabilitação da fauna silvestre nativa - Instrução Normativa IBAMA Nº 7/2015: art. 3º, II
Centro de triagem da fauna silvestre - Instrução Normativa IBAMA Nº 7/2015: art. 3º, I

Código
21-54
21-52

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.

Código
0003-00

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.
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Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA
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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:
15/04/2019
15/04/2019
15/07/2019

Registro n.º
503615
Dados básicos:
CPF:
006.927.175-52
Nome:
BRUNO JACKSON MELO DE ALMEIDA
Endereço:
logradouro: RUA MANOEL MESSIAS MELO
N.º:
335
Bairro:
ARUANDA
CEP:
49000-179

Código CBO
2211-05
2211-05
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

ARACAJU
SE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Estudar seres vivos
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
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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
26/03/2019
26/03/2019
26/06/2019

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.
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
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26/03/2019 - 17:01:01

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
2
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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
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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
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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:

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
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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
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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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Identificação
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Endereço
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Formação acadêmica/titulação
2001

1995

Mestrado em andamento em Biologia (Biociências Nucleares) (Conceito CAPES 6).
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil. Orientador: .
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.
Graduação em andamento em Licenciatura Em Ciências Biológicas.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.
Bolsista do(a): Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Atuação Profissional
Instituto Ambiental vale do Rio Doce, IAVRD, Brasil.
Vínculo institucional
2005 - Atual

Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: Analista Ambiental Pleno, Carga horária:
44

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.
Vínculo institucional
1998 - 2000

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: aluno bolsista, Carga horária: 20

Atividades
3/1998 - Atual

Estágios , Centro Biomédico, Departamento de Biologia Animal e Vegetal.
Estágio realizado
Estágio no laboratório de ecologia de aves.
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Artigos completos publicados em periódicos
Ordenar por
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1.
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2.

HATANO, F. H. ; MARRA, R. V. ; BOMQUIPANI-FREITAS, L. ; SLUYS, M. V. ; ROCHA, C. F. D. ; MARQUES, R. V. . SCINAX
ALTERA (NCN) PREDACTION. Herpetological Review, v. 34, p. 55-56, 2003.
Citações:
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos
1.

2.

MARQUES, R. V.; ALVES, M. A. S. . Abundância de aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio deJaneiro: O Efeito da
pluviosidade. In: VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2000, Florianópolis. Resumo do VIII Congresso Brasileiro de
Ornitologia, 2000. v. 1.
MARQUES, R. V.. Riqueza, Abundância e Distribuição espacial de aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ. In: 8 Semana
de Iniciação Científica, 1999, Rio de Janeiro. Resumo da 8 Semana de Iniciação Científica, 1999. v. 1. p. 49-49.

Resumos publicados em anais de congressos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Adriano R. Lagos ; MARQUES, R. V. ; ALVES, M. A. S. . Aves da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, Brasil:
Riqueza, abundância e uso do hábitat. In: XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2002, Itajaí. Anais do XXIV Congresso
Brasileiro de Zoologia, 2002. v. 1. p. 485-485.
ALMEIDA, E. M. ; Renato Mangolin ; Daniel Raices ; MARQUES, R. V. . Beija-flores escolhem flores pela cor ou pelo
néctar?. In: XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2002, Itajaí. XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2002. v. 1. p. 480480.
BOMQUIPANI-FREITAS, L. ; MARRA, R. V. ; HATANO, F. H. ; MARQUES, R. V. ; ROCHA, C. F. D. ; SLUYS, M. V. . Eficiência
relativa de métodos de amostragem de anuros em área de Restinga do Sudeste do Brasil. In: XXIV Congresso Brasileiro de
Zoologia, 2002, Itajaí. XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, 2002. v. 1. p. 398-398.
MARQUES, R. V.; ALVES, M. A. S. . Utilização do Espaço entre Thraupis sayaca e T. palmarum (AVES: EMBEREZIDAE), na
Vila dois Rios, Ilha Grande, RJ. In: X Congresso Brasileiro de Ornitologia, 2002, Fortaleza. Biodiversidade do Semi-árido e a
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Anexo II-10 - RET

Anexo II-11 - Solicitação ABIO

ANEXO III
Ficha de solicitação de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(ABIO)
FOLHA DE ROSTO
EMPREENDEDOR: PGS Investigação Petrolífera Ltda.
CNPJ: 00.877.954/0001-87
CTF: 32728
ENDEREÇO: Rua do Passeio, nº38/40 – Torre 2, 16º andar, sala 1602 20021-290 - Centro–Rio de Janeiro – RJ
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Stephane Michel Erwin Dezaunay
TELEFONE DE CONTATO/E-MAIL: 21 2421-8400 / stephane.dezaunay@pgs.com
PROCESSO NO IBAMA: 02001.008234/2019

CONSULTORIA(S) - Condicionante 2.1
CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Ecology and Environment do Brasil LTDA
CNPJ/CPF: 01.766.605/0001-50

CTF: 23917

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Raquel Vieira Marques
CPF: 071.618.617-99
TELEFONE DE CONTATO/E-MAIL: (21) 2108-8700 / raquel.marques@ecologybrasil.com.br

INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA - Condicionante 2.6
INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA: Fundação Mamíferos Aquáticos – FMA - Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre
ENDEREÇO: Estrada Matapuã, Nº 411, Povoado Mosqueiro - São
Cristóvão/SE – CEP: 49032-130

TELEFONE DE CONTATO/EMAIL: (79) 3025-1427 /
(79) 99164-0011 / fma@mamiferosaquaticos.org.br

INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA: Brascon Gestão Ambiental
ENDEREÇO: Rodovia Seixas Doria, km 6, s/n, Centro,
Japaratuba/SE - CEP: 49960-000

TELEFONE DE CONTATO/EMAIL: (79) 3211-3426 /
(79) 99111-2423

ÁREAS AMOSTRAIS
Bacia Sedimentar de
Sergipe/Alagoas

Coordenadas - Datum SIRGAS 2000
[se módulo amostral, inserir coordenadas do ponto central]

Sergipe/Alagoas

ATIVIDADES PERMITIDAS Condicionante 2.3
Grupo Taxonômico
Aves

Descrição da Atividade
Manejo de aves em embarcação
de pesquisa sísmica

Petrechos:
puçá

Marcação: Não se aplica

Anexo II-12 - Pranchas de Identificação PMAVE

MAÇARICO-PINTADO
Actitis macularius

MAÇARICO-DE-PAPO-VERMELHO
Calidris canutus
MAÇARICO-BRANCO
Calidris alba
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MAÇARICO-RASTEIRINHO
Calidris pusilla

BATUÍRA-DE-BANDO
batuíra-de-bando
Charadrius semipalmatus

MAÇARICO-DE-SOBRE-BRANCO
Calidris fuscicollis
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MAÇARIQUINHO
Calidris minutilla
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Falco peregrinus
MAÇARICO-GALEGO
Numenius phaeopus
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Limnodromus griseus
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Anexo II-13 - Material de Divulgação (Folder e Cartaz)

Área de Manobra
Vértices
1
2
3
4
5

Latitude
11° 11' 00,283" S
11° 54' 59,235" S
12° 24' 43,093" S
11° 43' 38,580" S
11° 39' 40,348" S

Longitude
36° 46' 57,687" W
35° 24' 31,216" W
35° 40' 46,396" W
36° 57' 48,526" W
37° 02' 47,867" W

Informações úteis

ilh

m

Embarcações de apoio
nç

a

Previsão de Início:
Março de 2020

as

2

as

O navio sísmico reboca equipamentos muito longos, o que
resulta numa capacidade de manobra muito 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, pelo menos, três milhas náuticas,
ao redor da embarcação sísmica.

Longitude
36° 40' 40,230" W
35° 44' 31,862" W
35° 57' 04,396" W
36° 53' 17,163" W

ilh

Área total da
pesquisa sísmica:
13.296 km²

gu

ra

Previsão de Término:
Junho de 2020

se

Cuidados com segurança

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 ou SSB) e a empresa responsável pelo telefone
(90XX21) 2108-8769. O material danificado será ressarcido ao
proprietário da embarcação. A Pesquisa Sísmica Marítima 3D na
Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW da empresa
PGS Investigação Petrolífera Ltda. foi licenciada no IBAMA através
do processo administrativo Nº 02001.008234/2019 e enquadrada
na classe 3 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/2019.

Latitude
11° 18' 53,279" S
11° 48' 52,079" S
12° 11' 45,428" S
11° 41' 44,907" S

3m

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.

Vértices
1
2
3
4

as

ilh

6m

LEGENDA

embarcação assistente

Limite Bacia Sedimentar
Vértices da Área de Aquisição
Vértice da Área de Manobra
Área de Aquisição de Dados
Área de Manobra

de

Atividades e Equipamentos

Área Aquisição

ea

A Pesquisa Sísmica 3D no mar é realizado uma atividade
parecida com o sistema de sonar. Nesta atividade, o navio
sísmico específico para essa atividade, reboca cerca de
16 cabos de 8 km de comprimento e fontes de ar comprimido
(air gun), que produzem ondas sonoras. As ondas sonoras
batem no fundo e retornam para hidrofones nos cabos
sísmicos. Assim, é possível fazer o mapa das camadas do
fundo marinho.

Ressarcimento de petrechos e embarcações
pesqueiras envolvidas em incidentes

Ár

O que é e como funciona a Pesquisa Sísmica 3D?

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

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.
PMAVE:
Resgata aves debilitadas nas unidades
marítimas.

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.

IBAMA/CGMAC: (21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108-8769
O Projeto de Comunicação Social é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA.

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.

Expediente
Gerência do Projeto • Caroline Cascaes
Texto • Equipe Ecology
Design • Letícia Santos e Victor Santos

Pesquisa Sísmica Marítima 3D
na Bacia de Sergipe/Alagoas
Programa PIRAMBU-SW
Projeto de Comunicação Social

Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de
Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW

Projeto de Comunicação Social

Cuidados com segurança
as

O navio sísmico reboca equipamentos
muito longos, o que resulta numa
capacidade de manobra muito 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,
pelo menos, três milhas náuticas, ao
redor da embarcação sísmica.

2

ilh

m

Área Aquisição
3
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Latitude
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11° 54' 59,235" S
12° 24' 43,093" S
11° 43' 38,580" S
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36° 46' 57,687" W
35° 24' 31,216" W
35° 40' 46,396" W
36° 57' 48,526" W
37° 02' 47,867" W
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Previsão de Início: Março de 2020
Previsão de Término: Junho de 2020
Área total da pesquisa sísmica: 13.296 km²

Vértices
1
2
3
4
5

3m

Informações úteis

Longitude
36° 40' 40,230" W
35° 44' 31,862" W
35° 57' 04,396" W
36° 53' 17,163" W

Área de Manobra

6m

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 ou SSB) e a empresa responsável
pelo telefone (90XX21) 2108-8769.
O material danificado será ressarcido ao
proprietário da embarcação.
A Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia
de Sergipe/Alagoas - Programa
PIRAMBU-SW da empresa PGS
Investigação Petrolífera Ltda. foi
licenciada no IBAMA através do processo
administrativo Nº 02001.008234/2019 e
enquadrada na classe 3 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/2019.

Latitude
11° 18' 53,279" S
11° 48' 52,079" S
12° 11' 45,428" S
11° 41' 44,907" S

LEGENDA
Limite Bacia Sedimentar
Vértices da Área de Aquisição
Vértice da Área de Manobra
Área de Aquisição de Dados
Área de Manobra

Navio Sísmico: Ramform Tethys

IBAMA/CGMAC: (21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108-8769
O Projeto de Comunicação Social é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA.

Anexo II-14 - Descrição dos Módulos de Educação Ambiental

DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL I – GERAL
Público-Alvo: Todas as tripulações das embarcações envolvidas na atividade.
Palestrante: Multiplicadores (Observadores de Bordo - biólogos e oceanógrafos embarcados).
Objetivos:
 Informar as caracterísiticas ambientais e socioeconômicas no território brasileiro, com ênfase na
legislação e licenciamento ambiental;
 Estimular no público-alvo a aquisição de conhecimento sobre os impactos ambientais,
ecológicos e socioeconômicos, decorrentes da atividade sísmica marítima;
 Estimular o cumprimento da legislação ambiental brasileira;
 Promover uma convivência positiva entre os trabalhadores e os usuários do espaço marinho da
área da atividade
Metodologia:
 O Módulo I será ministrado, em terra ou mar, por ocasião do embarque da primeira tripulação e
na troca de tripulação.
 Formar-se-ão turmas de brasileiros e turmas de estrangeiros, havendo desdobramento de
acordo com o turno de trabalho a bordo. Cada turma terá um máximo 20 participantes.
 Palestra expositiva em português e/ou inglês do Módulo I de Educação Ambiental preparada
em Powerpoint e apresentada em Datashow ou Notebook sobre o conteúdo programático,
buscando qualificar as tripulações para compreenderem as relações existentes entre suas
atividades e os aspectos gerais do território brasileiro, ressaltando a legislação ambiental.
Parte do conteúdo programático poderá ser ministrada através de outros recursos didáticos tais
como, fotos, filmes, cartões ilustrativos e outros.
Carga Horária: aproximadamente 60 minutos de duração.
Material Didático: Serão utilizados slides para apresentar o conteúdo programático e ressaltar as
idéias principais e facilitar a abordagem dos temas propostos. Poderá ser utilizado auxílio de
outros recursos audiovisuais como fotos, filmes, cartões ilustrativos e outros. Apostilas com o
conteúdo programático dos slides estarão disponíveis em português e inglês.
Conteúdo Programático:
 Legislação Ambiental Brasileira
 Processo de Licenciamento da Atividade de Aquisição de Dados Sísmicos Marítimos no Brasil
 Impactos Identificados na Atividade de Pesquisa Sísmica
 Medidas Mitigadoras que diminuem o Risco de Impactos no Meio Ambiente

EVEREST

Plano de Controle Ambiental de Sísmica - PCAS - Revisão 05 - Janeiro/2008
Seção 2 - Projetos Ambientais
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL II – REGIONAL
Público-Alvo: Todas as tripulações das embarcações envolvidas na atividade.
Palestrante: Multiplicadores (Observadores de Bordo - biólogos e oceanógrafos embarcados).
Objetivos:
 Informar os trabalhadores sobre as caracterísiticas ambientais e socioeconômicas da Bacia
Sedimentar;
 Estimular no público-alvo a aquisição de conhecimento sobre os ecosssitemas marinhos e
costeiros e suas respectivas Unidades de Conservação;
 Incentivar o público-alvo a monitorar as condições meteo-oceanográficas promovendo cuidados
necessários para se evitar incidentes;
 Promover uma convivência positiva entre os trabalhadores e os usuários do espaço marinho da
área da atividade.
Metodologia:
 O Módulo II será ministrado, em terra ou mar, por ocasião do embarque da primeira tripulação e
na troca de tripulação.
 Formar-se-ão turmas de brasileiros e turmas de estrangeiros, havendo desdobramento de
acordo com o turno de trabalho a bordo. Cada turma terá um máximo 20 participantes.
 Palestra expositiva em português e/ou inglês do Módulo II de Educação Ambiental preparada
em Powerpoint e apresentada em Datashow ou Notebook sobre o conteúdo programático
buscando qualificar as tripulações para compreenderem as relações existentes entre suas
atividades e os aspectos regionais da área de pesquisa sísmica, com ênfase na sensibilidade
ambiental da Bacia Sedimentar.
 Parte do conteúdo programático poderá ser ministrada através de outros recursos didáticos tais
como, mapas ambientais, cartões ilustrativos, fotos e outros.
Carga Horária: aproximadamente 60 minutos de duração.
Material Didático: Serão utilizados slides para apresentar o conteúdo programático e ressaltar as
idéias principais e facilitar a abordagem dos temas propostos. Poderá ser utilizado auxílio de
outros recursos audiovisuais como mapas ambientais, cartões ilustrativos, fotos e outros.
Apostilas com o conteúdo programático dos slides estarão disponíveis em português e inglês.
Conteúdo Programático:
 Localização da Bacia Sedimentar na costa brasileira e caracterização geomorfológica,
incluindo, área total das Bacias e características da plataforma continental;
 Noções sobre meteorologia e oceanografia da Bacia Sedimentar, incluindo ventos, ondas e
correntes;
 Noções sobre o meio biótico da Bacia Sedimentar, incluindo as principais espécies de
mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, peixes e aves marinhas que ocorrem na região,
áreas de importância biológica, migração, desova e concentração;
 Noções sobre os ecossistemas marinhos e costeiros e Unidades de Conservação, incluindo
restingas, manguezais, estuários; recifes de coral e algas calcárias e costões rochosos; e
 Noções sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas, caracterizando as atividades
de Pesca (principais pontos de desembarque, tipos de embarcações e espécies capturadas),
Turismo (rotas de turismo e turismo náutico com ênfase no mergulho) e Petróleo (produtividade
da Bacia Sedimentar).
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL III – LOCAL
Público-Alvo: Todas as tripulações das embarcações envolvidas na atividade.
Palestrante: Multiplicadores (Observadores de Bordo - biólogos e oceanógrafos embarcados).
Objetivos:
 Informar os trabalhadores sobre as características e localização da área da Pesquisa Sísmica;
 Incentivar a participação ativa dos tripulantes no cumprimento dos procedimentos necessários
aos Projetos Ambientais de Monitoramento e de Controle;
 Estimular o cumprimento das condicionantes de Licença de Pesquisa Sísmica;
 Promover uma convivência positiva entre os trabalhadores e os usuários do espaço marinho da
área da atividade.
Metodologia:
 O Módulo III será ministrado, em terra ou mar, por ocasião do embarque da primeira tripulação
e na troca de tripulação.
 Formar-se-ão turmas de brasileiros e turmas de estrangeiros, havendo desdobramento de
acordo com o turno de trabalho a bordo. Cada turma terá um máximo 20 participantes.
 Palestra expositiva em português e/ou inglês do Módulo III de Educação Ambiental preparada
em Powerpoint e apresentada em Datashow ou notebook sobre o conteúdo programático
buscando qualificar as tripulações para compreenderem as relações existentes entre suas
atividades e os procedimentos dos Programas Ambientais e o cumprimento das condicionantes
da Licença de Pesquisa Sísmica.
 Parte do conteúdo programático poderá ser ministrada através de outros recursos didáticos tais
como, mapas, filmes, cartazes, fluxogramas, cartões ilustrativos e outros.
Carga Horária: aproximadamente 60 minutos de duração.
Material Didático: Serão utilizados slides para apresentar o conteúdo programático e ressaltar as
idéias principais e facilitar a abordagem dos temas propostos. Poderá ser utilizado auxílio de
outros recursos audiovisuais como mapas, filmes, cartazes, fluxogramas, cartões ilustrativos e
outros. Apostilas com o conteúdo programático dos slides estarão disponíveis em português e
inglês.
Conteúdo Programático:
 Configuração do arranjo sísmico, informando o volume e pressão que deverão ser utilizados;
 Configuração dos cabos de registro sísmico, informando comprimento e largura do arranjo de
cabos;
 As embarcações que serão utilizadas na Pesquisa Sísmica, informando qual navio sísmico e
embarcações de apoio e/ou assistente;
 Descrição e localização da Área da Atividade de Pesquisa Sísmica, informando as cidades e as
coordenadas geográficas dos limites norte e sul da área de Pesquisa Sísmica e as variações
mínimas e máximas de profundidade e distância da costa;
 Os objetivos e principais procedimentos dos Projetos de Controle e Monitoramento
 Projeto de Controle da Poluição – apresentação de figuras que ilustrem cada etapa do
Projeto, indicando como é feita a segregação, os diferentes tipos de depósitos para
armazenamento de resíduos e etiquetas de identificação, pesagem, transferência e
destinação final.
 Projeto de Monitoramento da Biota Marinha – apresentação dos principais procedimentos
para assegurar a aplicação do aumento gradual e da zona de segurança para mamíferos
marinhos e quelônios, descrição da metodologia de observação, informando localização dos
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Observadores de Bordo, esquema da zona de segurança e sobreaviso e planilha de
avistagem, e apresentação de algumas fotos ilustrativas sobre a observação de cetáceos e
quelônios.
 Projeto de Comunicação Social – apresentação da estratégia de comunicação social em
terra e no mar para informar a comunidade os possíveis conflitos entre a atividade de
prospecção sísmica e a de pesca, informar a tripulação marítima e sísmica sobre a
metodologia de abordagens junto às embarcações de pesca que desenvolvem suas
atividades próximo à área da pesquisa sísmica e a metodologia de reuniões com as
autoridades e comunidades pesqueiras.
 Projeto de Educação Ambiental para Trabalhadores - sensibilizar, informar e capacitar os
trabalhadores sobre as interferências causadas pela atividade sísmica ao ambiente natural
e social, estimular no público alvo a aquisição de conhecimento e técnicas necessárias para
participar da gestão de suas atividades e saber decidir a melhor conduta a ser tomada,
apresentar a metodologia e estrutura do Projeto de Educação Ambiental e estimular a
participação da tripulação marítima e sísmica no cumprimento dos procedimentos dos
Projetos de Controle e Monitoramento
 Plano de Ação de Emergência – informar que durante todo o período de operação serão
realizados exercícios simulados de derramamento de óleo e simulações de emergências
(combate a incêndios, abandono de navio, homem ao mar, colisão de helicóptero e
treinamento de segurança IMO, etc) para controlar os efeitos e minimizar as conseqüências
das emergências em águas oceânicas e/ou em portos.
 Condicionantes gerais e específicas da Licença de Pesquisa Sísmica (LPS) – apresentar todas
as condicionantes da referida LPS, comentando sobre a importância do respeito e
cumprimentos das diretrizes ambientais para a atividade de pesquisa sísmica em águas
brasileiras.
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL IV – CONTROLE DE POLUIÇÃO
Público-Alvo: Todas as tripulações das embarcações envolvidas na atividade.
Palestrantes: Multiplicadores (Observadores de Bordo - biólogos e oceanógrafos embarcados).
Objetivos: Treinar toda a tripulação para implementar adequadamente todos os procedimentos
determinados no Projeto de Controle de Poluição.
Metodologia:
 Palestra expositiva em português e/ou inglês do Módulo IV de Educação Ambiental preparada
em Powerpoint e apresentada em Datashow ou Notebook sobre o conteúdo programático
buscando qualificar as tripulações para compreenderem as relações existentes entre suas
atividades e o cumprimento dos procedimentos do Controle de Poluição, incentivando que os
tripulantes contribuam com atitudes voltadas para reduzir ou eliminar qualquer risco de
desperdício (prática de uso eficiente, uso racional dos recursos, inspeções periódicas dos
equipamentos), perdas e vazamento, contaminação ou poluição no mar e formas de
segregação.
 Parte do conteúdo programático poderá ser ministrada através de outros recursos didáticos tais
como, mapas, filmes, fotos, cartaz ilustrativo de segregação de resíduos e efluentes por cor e
tipo e outros.
Carga Horária: aproximadamente 60 minutos de duração.
Material Didático: Serão utilizados slides para apresentar o conteúdo programático e ressaltar as
idéias principais e facilitar a abordagem dos temas propostos. Poderá ser utilizado auxílio de
outros recursos audiovisuais como cartaz ilustrativo de segregação de resíduos e efluentes por
cor e tipo, cartões ilustrativos, etiquetas coloridas, filmes e fotos e tarjetas coloridas para
visualização móvel. Apostilas com o conteúdo programático dos slides estarão disponíveis em
português e inglês.
Conteúdo Programático:
 Apresentação do Programa de Controle de Poluição;
 Informações sobre os tipos de efluentes e resíduos produzidos a bordo e forma de segregação
adequada para os diferentes tipos de resíduos;
 Informações sobre pesagem, armazenamento e descarga;
 Formas de preenchimento das planilhas de gerenciamento, procedimentos durante descarga de
resíduos e relatórios de gerenciamento;
 Análise e discussão do Programa de Controle de Poluição, a fim de que os tripulantes
contribuam com atitudes voltadas para reduzir ou eliminar qualquer risco de desperdício (prática
de uso eficiente, uso racional dos recursos, inspeções periódicas dos equipamentos), perdas e
vazamento, contaminação ou poluição no mar; Informações sobre formas de segregação.
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL V – MONITORAMENTO DA BIOTA
MARINHA
Público-Alvo: Tripulação Específica diretamente envolvida com a tomada de decisões específica
às medidas de mitigação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha, ou seja, Chefe de
Operação, Capitão, Observador Sísmico, Chefe de Canhões e Chefe de Navegação dos navios
fonte e/ou registro sísmico.
Palestrantes: Observadores de Bordo responsáveis pela implementação do Monitoramento da
Biota Marinha e/ou Multiplicador
Objetivos:
 Treinar a tripulação público-alvo para implementar adequadamente todos os procedimentos
determinados no Guia de Monitoramento da Biota Marinha do IBAMA.
Metodologia:
 O treinamento para tripulação público-alvo será dividido em duas partes:
Parte I - Apresentação do Guia de Monitoramento da Biota Marinha; e
Parte II - Método Participativo
 A tripulação público-alvo será treinada após embarque e antes do início das operações de
aquisição de dados sísmicos pelos Observadores de Bordo. A tripulação público-alvo receberá
o Guia de Monitoramento da Biota Marinha do IBAMA (versão em inglês) e um cartaz de
“Procedimentos de Comunicação Interna para Áreas de Segurança e Sobreaviso”. Este material
ficará a bordo de cada navio (afixado na ponte de comando e na sala de sísmica) para que os
responsáveis por cada função possam consultá-lo sempre que necessário.
 O treinamento será apresentado com auxílio de recurso audiovisual de slides com fotos,
fluxogramas e esquemas ilustrativos em duas etapas: aula expositiva e método participativo
(exercício simulado ou aplicação da técnica de visualização móvel com tarjetas coloridas),
finalizando com avaliação e discussão sobre a melhor forma de implementar os procedimentos
e minimizar o tempo de resposta.
 Na Parte I do treinamento, a tripulação público-alvo receberá todas as informações necessárias
para o entendimento de cada etapa dos procedimentos, como deverão cumpri-las e quem será
o responsável em executar cada função.
 Na Parte II do treinamento, a tripulação público-alvo terá oportunidade de verificar na prática,
através do exercício simulado ou da técnica de visualização móvel, como deverão executar
cada função, de modo a cumprir adequadamente todas as etapas dos procedimentos. Para a
execução do exercício simulado os Observadores de Bordo estarão posicionados na plataforma
de observação e a tripulação responsável pelas funções dos procedimentos de áreas de
segurança e de sobreaviso deverão simular o início de uma operação. Os participantes deverão
simular todas as situações previstas para implementação de aumento gradual e paralisação de
canhões de ar, obedecendo às etapas e tempos determinados no Guia de Monitoramento da
Biota do IBAMA. Na técnica de visualização móvel, a tripulação montará um fluxograma de
etapas e procedimentos com o uso de tarjetas coloridas que serão preenchidas pelos
participantes e ordenadas de modo que um fluxograma seja elaborado.
Nota: O simulado é específico para os Observadores de Bordo de Biota e para os Observadores
Sísmicos (responsáveis pela implementação do soft start e paralisação da atividade), no
entanto, o Capitão e o Chefe de Operação poderão requisitar outros tripulantes para
participarem do simulado.
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Carga Horária: aproximadamente 60 minutos para aula expositiva e método participativo.
Material Didático: Slides, cartaz de “Procedimentos de Comunicação Interna para Áreas de
Segurança e Sobreaviso” e Planilha de Avistagem do Guia de Monitoramento do IBAMA, tarjetas
coloridas para visualização móvel.
Conteúdo Programático:
Parte I - Guia de Monitoramento da Biota Marinha: objetivo do guia; áreas de restrições
temporárias para mamíferos marinhos e quelônios; delimitação das áreas de
segurança e sobreaviso; aumento gradual da fonte sísmica, precauções gerais para
implementação correta das medidas de mitigação de aumento gradual e paralisação
da atividade sísmica decorrente de avistagem de mamíferos marinhos e quelônios na
área de segurança; procedimentos internos de comunicação interna para áreas de
segurança e sobreaviso; procedimentos para operação noturna ou em baixa condição
de visibilidade; procedimentos para mudança de linha sísmica; Esforço de
observação; e preenchimento das planilhas de avistagem.
Parte II – Exercício simulado ou Visualização móvel: aplicar etapas de procedimentos para
aumento gradual e paralisação dos canhões de ar decorrente de mamífero marinho
ou quelônio na área de segurança, incluindo varredura prévia, aumento gradual,
tempo para desligamento de canhões após solicitação pelos Observadores de Bordo,
espera para afastamento dos animais e reinício da atividade.
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VI – COMUNICAÇÃO SOCIAL
Público-Alvo: Tripulação Específica diretamente envolvida com a tomada de decisões específica
às medidas de mitigação do Projeto de Comunicação Social, como, Chefe de Operação, Capitão,
Chefe de Navegação e Radioperador dos navios fonte e/ou de registro sísmico e embarcações de
apoio e assistentes.
Palestrantes: Multiplicadores (Observadores de Bordo - biólogos e oceanógrafos embarcados).
Objetivos: Treinar a tripulação público-alvo para implementar adequadamente todos os
procedimentos determinados no Projeto de Comunicação Social.
Metodologia:
 Palestra expositiva em português e/ou ínglês do Módulo VI de Educação Ambiental preparada
em Powerpoint e apresentada em Datashow ou Notebook sobre o conteúdo programático
buscando qualificar as tripulações para compreenderem as relações existentes entre suas
atividades e os procedimentos do Programa de Comunicação Social, abordagem das
embarcações de pesca e ressarcimentos de incidentes envolvendo artefatos de pesca na área
da pesquisa sísmica.
 Parte do conteúdo programático poderá ser ministrada através de outros recursos didáticos tais
como, mapas ambientais, cartões ilustrativos, cartazes e folder.
 A técnica de visualização móvel poderá ser empregada para que a tripulação elabore um
fluxograma de etapas e procedimentos com o uso de tarjetas coloridas que serão preenchidas
pelos participantes e ordenadas de modo que um fluxograma seja elaborado.
Carga Horária: aproximadamente 60 minutos para aula expositiva e método participativo.
Material Didático: Serão utilizados slides para apresentar o conteúdo programático e ressaltar as
idéias principais e facilitar a abordagem dos temas propostos. Poderá ser utilizado auxílio de
outros recursos audiovisuais como mapas ambientais, cartazes, folder, cartões ilustrativos e
Planilha de Abordagem. Apostilas com o conteúdo programático dos slides estarão disponíveis em
português e inglês.
Conteúdo Programático:
 Apresentação do Programa de Comunicação Social mostrando como as autoridades e partes
interessadas são informadas sobre as características dos levantamentos sísmicos (localização
das áreas de trabalho, períodos de execução e configurações de navios e equipamentos);
 Procedimentos de abordagem de embarcações de pesca;
 Procedimentos de indenização através do ressarcimento de incidentes de artefatos de pesca na
área de pesquisa sísmica.
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Anexo II-15 - Métodos Didáticos Participativos

1 - ESTUDO DE CASO
1.1 - Objetivos:
 Criar a oportunidade de construção em grupo de procedimentos que minimizem as
interferências entre a atividade sísmica marítima e o tema proposto;
 Identificar formas de resolver situações críticas em organizações ou grupos;
 Discutir as situações e porque razões diferentes métodos propostos para a solução de um
problema são apropriados;
 Proporcionar ao grupo uma experiência crítica que envolva o mesmo na solução do
problema e, portanto, subsidie tecnicamente o comando na tomada de decisão.

1.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o número mínimo de
tripulantes, a carga horária terá uma duração menor.
1.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: quatro (04)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)

1.4 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a apresentação individual.
 O multiplicador deverá apresentar o tema do Estudo de Caso, por exemplo: “Atividade de
Pesquisa Sísmica x Pesca” ou “Atividade Pesquisa Sísmica x Biota” ou “Atividade
Pesquisa Sísmica x Controle de Poluição” ou outro estudo de caso a ser elaborado;
 Apresentar os objetivos do estudo de caso a ser aplicado;
 Dividir de forma aleatória a turma em de mínimo 02 grupos de trabalho. O nº de
participantes por grupo será definido pelo multiplicador de acordo com o nº total de
participantes de cada Turma, respeitando o n° mínimo e máximo de participantes
restritivos ao método. Os dois grupos de trabalho devem ser dispostos em dois círculos;
 Cada grupo deverá escolher um relator que deverá ter as seguintes funções:
a) Organizar as participações individuais dos componentes do grupo de forma a garantir a
participação de todos;
b) Transcrever as opiniões de cada participante de forma ordenada, clara, concisa e
compreensível por si só;
c) Apresentar a proposta do grupo referente aos procedimentos desenvolvidos de acordo
com a tarefa, para atender ao estudo de caso.
 O Multiplicador deverá apresentar as características gerais do tema. A informação teórica
do tema proposto poderá ser ministrada através de slides, filmes, cartões ilustrativos,
cartazes, mapas e outros. Nesta etapa, o multiplicador deverá fazer uso do material
didático para apresentar as informações teóricas que subsidiarão a discussão dos cenários
e a formulação dos procedimentos para minimizar os riscos de conflito.
 Em seguida, cada grupo deverá iniciar a Construção dos Procedimentos em Grupo.
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 O Multiplicador deverá apresentar cinco cenários pré-estabelecidos de conflito entre a
atividade de sísmica e o tema proposto e solicitar a formulação de novos cenários que
mereçam ser considerado no estudo de caso;
 Cada grupo deverá listar os procedimentos operacionais e os procedimentos conhecidos
dos Programas de Controle Ambiental (Comunicação Social e Monitoramento da biota
marinha) para minimizar o conflito entre a sísmica e o tema proposto;
 Cada grupo deverá propor, se necessário, a revisão ou inclusão de novos procedimentos
que possam contribuir para minimizar os riscos de conflito;
 O Relator de cada Grupo deve apresentar os procedimentos identificados e/ou propostos
pelo seu grupo para cada cenário.
 O multiplicador deverá incentivar:
a) Que os integrantes de um grupo avaliem e validem os procedimentos apresentados
pelo outro grupo
a) Que toda a turma proponha formas de encaminhamento das sugestões decorrentes do
estudo de caso.
1.5 - Material Didático:
 Material didático, tais como, slides, cartões ilustrativos, cartazes, fotos, filmes, mapas e
outros.
 Formulário para preenchimento dos procedimentos propostos por cada grupo ou folha de
papel A4
O material didático deve ser adaptado pelo multiplicador de acordo com a realidade do local
e disponibilidade no navio.
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2 - DEBATE EM GRUPO
2.1 - Objetivos:
 Criar a oportunidade de construção em grupo de procedimentos que minimizem as
interferências recíprocas entre a atividade sísmica marítima e as atividades de pesca e/ou
meio ambiente;
 Identificar formas de resolver situações críticas em organizações ou grupos;
 Discutir as situações e porque razões diferentes métodos propostos para a solução de um
problema são apropriados;
 Proporcionar ao grupo uma experiência crítica que envolva o mesmo na solução do
problema e, portanto, subsidie tecnicamente o comando na tomada de decisão.
2.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.
2.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: dois (02)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)
2.4 - Metodologia:
 O Multiplicador deverá esclarecer aos tripulantes que será realizado um Debate em Grupo
em que os participantes deverão discutir um cenário sobre questões ambientais
relacionados a atividade sísmica;
 O Multiplicador deverá apresentar os objetivos do Debate em Grupo a ser aplicado;
 A relação de cenários pré-estabelecidos deverá ser distribuída aos participantes;
 O Multiplicador lê os cenários propostos e pergunta aos participantes se alguém propõe
um novo cenário;
 O multiplicador registra as novas propostas;
 Cada participante deverá selecionar oralmente um dos cenários apresentados na relação,
considerando inclusive como opção as novas propostas;
 O multiplicador deverá registrar a quantidade de tripulantes que selecionaram cada
cenário;
 O Debate em Grupo terá como cenário aquele que obteve o maior número de indicações
pelos participantes;
 O multiplicador deverá iniciar o Debate em Grupo incentivando a participação dos
tripulantes perguntando “quais os procedimentos ou comentários para o cenário
selecionado pela turma?”;
 O cenário selecionado deverá ser debatido entre os participantes com o objetivo de avaliar
o grau de importância ou relevância e aplicabilidade do procedimento da seguinte forma:
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– Se o cenário estiver relacionado ao Módulo I sobre impacto e/ou ao Módulo II sobre
características ambientais e socioeconômicas deverá ser avaliado quanto ao grau de
importância.
– Se o cenário estiver relacionado ao Módulo III sobre procedimento dos Projetos
Ambientais deverá ser avaliado se o procedimento é padrão ou novo e, neste caso,
sua relevância e aplicabilidade para tanto, o moderador definirá os seguintes conceitos:
Padrão / Já Aplicado – procedimentos dos Programas de Controle Ambiental já
aplicados durante a atividade de sísmica;
Novo / Relevante – procedimentos novos propostos pela tripulação que são relevantes
para melhoria contínua dos Programas de Controle Ambiental
Novo / Não aplicável - procedimentos novos propostos pela tripulação que não
contribui de forma significativa para melhoria contínua dos Programas de Controle
Ambiental
 O multiplicador deverá anotar nos formulários os procedimentos debatidos e suas
respectivas avaliações do grupo sobre o grau de importância ou sobre a relevância e
aplicabilidade de cada procedimento;
 Ao final do Debate, os participantes deverão indicar os três procedimentos considerados
mais importantes para o cenário debatido.
2.5 - Material Didático:
 Formulário com a relação de cenários para ser distribuído aos participantes. No decorrer
das atividades, os cenários propostos poderão ser reavaliados e atualizados conforme as
novas propostas ou interesse demonstrado pela tripulação.
 Formulário para preenchimento dos procedimentos propostos pelos participantes e lacunas
com critérios para avaliação de cada procedimento proposto.
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3 - DINÂMICA DE GRUPO: TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO
3.1 - Objetivos:
 Iniciar o processo de integração do grupo;
 Dar oportunidade aos membros do grupo para apresentarem seus valores e características
pessoais;
 Favorecer o conhecimento interpessoal;
 Aprofundar o conhecimento entre os membros do grupo;
 Proporcionar uma experiência que envolva a percepção do tripulante com relação ao seu
papel nos Projetos Ambientais.

3.1 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.
3.2 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: dois (02)
N° máximo de tripulantes: dez (10)

3.3 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a apresentação individual;
 O multiplicador irá começar a dinâmica se apresentando;
 Cada participante terá que se apresentar informando seu nome, uma característica pessoal
marcante, sua função a bordo e um resumo da sua rotina de trabalho;
 O multiplicador deve explicar aos participantes que durante a prática cada tripulante deverá
apontar, de acordo com a sua função a bordo, sua participação em cada Projeto (direta e
indireta);
 O multiplicador pode exemplificar como deverá ser feito mencionando sua própria função e
a relação com cada Projeto;
 Cada participante fará sua relação com cada Projeto de acordo com o solicitado;
 O multiplicador poderá dar o direcionamento necessário para gerar o maior número de
informações por tripulante;
 O multiplicador irá registrar cada relato em tópicos no formulário específico;
 Os participantes irão discutir sobre as informações compiladas neste formulário e a
importância de cada participante na equipe de trabalho para alcançar resultados positivos;
 O Multiplicado deverá perguntar: “Quais os pontos que todos têm em comum?” e “Quais os
pontos que diferem entre os participantes?”
 O multiplicador poderá fechar a dinâmica lendo a “FÁbula da Marcenaria” com a finalidade
de contextualizar os resultados da dinâmica e a importância de cada um dentro do
processo como um todo;
 Após a leitura da FÁbula o multiplicador deverá questionar: “O que a Fábula significou para
vocês?” e/ou “Qual a compreensão para vocês?”
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 O multiplicador poderá utilizar as seguintes conclusões para o fechamento da dinâmica
após leitura da Fábula:
1. A valorização do ser humano varia de acordo com a sua auto-estima, quando ela está
elevada há uma qualificação pessoal, quando está baixa ficamos nos culpando,
observando somente nossos pontos negativos e isto nos impede de crescer.
2. A maioria das pessoas sente mais facilidade em identificar as coisas negativas.
Aprendemos que dizer aquilo que gostamos em nós mesmos poderá ser rotulado de
presunção, esnobismo, egocentrismo. Mas, para nos valorizarmos é preciso ter
consciência das nossas qualidades (qualidades que às vezes acabamos por esquecer,
devido às críticas constantes que recebemos dos outros), avaliando os pontos
positivos e tomando consciência dos pontos a serem melhorados, pois só assim
seremos capazes de mudar aquilo que nos incomoda ou nos faz sofrer.
3.4 - Material Didático:
 Formulário de preenchimento durante a prática. Recomenda-se que o formulário tenha um
tamanho adequado para a visualização dos tópicos preenchidos durante a apresentação
(impresso em ploter). No entanto, se houver restrição de espaço ou recurso (por exemplo,
na embarcação assistente) o formulário poderá ser impresso em folha A4.
 Texto motivacional: “Fábula da Marcenaria”.
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Texto Motivacional

Fábula da Marcenaria
Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembléia. Foi uma
reunião de ferramentas para tirar suas diferenças.
O martelo exerceu a Presidência, entretanto lhe foi notificado que teria que
renunciar. Quando perguntou o por quê, esclareceram que ele fazia demasiado
ruído e também passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a
explicação, mas pediu também que não fosse aceito o parafuso. Disse que ele
necessitava dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Diante
desse argumento, o parafuso aceitou também, mas por sua vez pediu que
também a lixa não o fosse. Fez ver que era muito áspera em seu tratamento e
sempre teria atritos com os demais. A lixa esteve de acordo, com a condição
que também não fosse o metro, que sempre ficava medindo aos demais
segundo sua medida, como se fora o único perfeito.
Nisso entrou o carpinteiro, colocou o avental e iniciou seu trabalho. Utilizou o
martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a grossa madeira inicial se
converteu em um lindo móvel.
Quando o carpinteiro saiu novamente, a assembléia recomeçou a deliberação.
Disse o serrote:
Senhores, foi demonstrado que todos temos defeitos, entretanto o carpinteiro
trabalha com nossas qualidades. Isto é o que nos faz valiosos. Assim,
superemos nossos pontos negativos e concentremo-nos na utilidade de nossos
pontos positivos.
A assembléia concluiu então que o martelo era forte, o parafuso unia e dava
força, a lixa era especial para afinar e limar a aspereza e o metro era preciso e
exato. Sentiram-se então uma equipe, capaz de produzir belos móveis, e
ficaram felizes com suas qualidades e por trabalharem juntos. Ocorre o mesmo
conosco. Observe e comprovará. Quando as pessoas buscam pequenos
defeitos nos demais, a situação fica tensa e negativa. Quando tratamos com
sinceridade e percebemos os pontos fortes dos demais, é que florescem o
melhor dos seres humanos.
É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo, entretanto, encontrar
qualidades é tarefa para aqueles espíritos superiores, que são capazes de
inspirar todos os êxitos humanos.
Autor desconhecido
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4 - DINÂMICA DE GRUPO: TÉCNICA DE APRENDIZAGEM – VIVÊNCIA 1
4.1 - Objetivos:










Facilitar a aprendizagem;
Rever os conteúdos abordados nos Módulos Básicos;
Exercitar o raciocínio e a percepção de cada um;
Levar os participantes a refletir sobre a necessidade de cooperação e comunicação clara
no grupo;
Despertar a consciência criativa;
Criar a oportunidade de discussão e construção sobre uma situação problema: o impacto
da atividade de pesquisa sísmica e a sensibilidade do meio sócio-ambiental;
Proporcionar ao grupo uma experiência crítica que envolva o mesmo na solução do
problema e, portanto, subsidie tecnicamente a tomada de decisão;
Estimular o público-alvo a aquisição de conhecimentos que o leve a identificar os
resultados que contribuam para o processo de melhoria;
Capacitar os tripulantes para seu efetivo compromisso, objetivando resultados positivos
para melhoria do processo.

4.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.

4.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: quatro (04)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)

4.4 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a técnica;
 A prática deverá ser iniciada com conceitos teóricos referentes aos Módulos Básicos
abordando impacto ambiental na área da atividade de pesquisa sísmica utilizando como
ferramenta tarjetas com imagens representativas;
 O multiplicador irá dividir a turma em dois subgrupos;
 Os tripulantes farão um exercício em grupo utilizando um formulário em tamanho
adequado para a visualização dos tópicos preenchidos durante a apresentação;
 Cada Grupo deverá listar os impactos da atividade de pesquisa sísmica na coluna 1 do
formulário, a justificativa para cada impacto elencada na coluna 2 e a na coluna 3, a
solução para cada problema identificado (Tempo estimado de 20 minutos);
 Durante esta etapa de preenchimento do formulário, o multiplicador deverá ir
acompanhando o grupo, dando orientações e esclarecimentos necessários;
 Após a conclusão dos trabalhos, cada subgrupo fará as apresentações das informações de
cada item da primeira coluna com a justificativa da segunda coluna e a solução constante
na terceira coluna (Tempo estimado de 20 minutos);
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 Durante a apresentação o multiplicador deverá incentivar o grupo ao debate e a
identificação dos resultados positivos que levam ao processo de melhoria.
4.5 - Material Didático:
 Formulário de preenchimento durante a prática. Recomenda-se que o formulário tenha um
tamanho adequado para a visualização dos tópicos preenchidos durante a apresentação
(impresso em ploter). No entanto, se houver restrição de espaço ou recurso (por exemplo,
na embarcação assistente) o formulário poderá ser impresso em folha A4.
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5 - DINÂMICA DE GRUPO: TÉCNICA DE APRENDIZAGEM – VIVÊNCIA 2
5.1 - Objetivos:





Facilitar a aprendizagem;
Rever os conteúdos abordados nos Módulos Básicos;
Exercitar o raciocínio e a percepção de cada um;
Levar os participantes a refletir sobre a necessidade de cooperação e comunicação clara
no grupo;
 Possibilitar a reflexão sobre a sensibilidade do meio ambiente em relação a atividade de
pesquisa sísmica;
 Incentivar a discussão sobre o grau de importância de cada aspecto biótico e
socioeconômico do meio ambiente.

5.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.

5.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: oito (08)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)
5.4 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a técnica;
 O multiplicador irá colocar as figuras sobre o tema proposto em cima mesa e solicitar que
cada participante pegue uma figura que ele se identifique (que tenha alguma
representatividade para ele);
 O multiplicador deverá orientar os participantes se organizarem em fila indiana por ordem
de grau de importância das figuras que cada um escolheu, sendo que os mais importantes
serão os primeiros da fila e os menos importantes, os últimos. A opção de local na fila deve
partir do participante. Observação: caso o local do treinamento não permita a disposição
dos participantes em fila, o multiplicador poderá orientá-los a se distribuir ao redor da
mesa;
 O multiplicador deverá questioná-los sobre a posição de cada um na fila relacionado-a ao
grau de importância de cada figura representativa que escolheu. O multiplicador deverá
perguntar: “Como você está se sentindo na posição que está?”, “Você considera que sua
figura representa um grau de importância maior ou menor?” e “Você gostaria de mudar de
posição?”
 O multiplicador deverá dar um tempo para que os participantes possam discutir e se
reposicionar revendo seu grau de importância;
 O multiplicador poderá incentivar o reposicionamento dos participantes quantas vezes ele
julgar necessário;
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 Encerramento: o multiplicador apresentará o grau de importância de cada figura através de
slides e conteúdos teóricos fazendo a relação com a prática, reagrupando os participantes
em fila indiana (uma ou mais);
 Processamento: “Como foi a escolha da figura?”, “Qual foi o grau de importância da sua
posição?” e “Qual foi o aprendizado com a vivência?”
5.5 - Material Didático:
 24 Figuras coloridas e plastificadas de acordo com as indicações abaixo:
– baleia-jubarte
– cachalote
– golfinho-pintado
– golfinho-rotador
– tartaruga-verde
– tartaruga-de-pente
– dourado
– mero
– tubarão-martelo
– raia
– trinta-réis
– lagosta
– lagostim
– caranguejo
– jangada
– barco de pesca de médio porte
– barco de pesca de grande porte
– mergulhador
– recifes de coral
– costão rochoso e fauna associada coral
– praia com restinga
– praia com banco de algas calcárias
– manguezal
– foz de rio / estuário
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6 - TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMA – “BRAINWRITTING” (TEMPESTADE DE
IDÉIAS)
6.1 - Objetivos:
 Produzir novas idéias para encaminhar sugestões visando solucionar questões
destacadas;
 Criar a oportunidade de discussão e construção sobre uma situação problema: cenários de
conflito e procedimentos dos Projetos Ambientais para minimizá-los;
 Proporcionar ao grupo uma experiência crítica que envolva o mesmo na solução do
problema e, portanto, subsidie tecnicamente a tomada de decisão;
 Exercitar o raciocínio e a criatividade de cada um;
 Estimular a reflexão sobre a responsabilidade e comprometimento dos tripulantes com
relação a participação efetiva nos procedimentos propostos.
 Estimular o público-alvo a aquisição de conhecimentos que o leve a identificar os
resultados que contribuam para o processo de melhoria;
 Capacitar os tripulantes para seu efetivo compromisso, objetivando resultados positivos
para melhoria do processo.

6.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.

6.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: quatro (04)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)

6.4 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a técnica;
 Será disponibilizado pelo multiplicador quatro tarjetas coloridas (cartões) com um cenário
de conflito em cada uma. Observação: se a turma tiver mais de 10 participantes, o número
de cenários de conflito a serem distribuídos pode ser reduzido para dois;
 O número de tarjetas por cada cor/cenário será correspondente ao número de
participantes. Por exemplo: 4 participantes = 16 tarjetas = 4 tarjetas por cor/cenário;
 Na primeira rodada, o multiplicador irá distribuir para cada participante uma tarjeta colorida
(cartão) com o mesmo cenário de conflito;
 Os participantes preencherão o verso da tarjeta com uma proposta de solução. E assim
sucessivamente até rodar as quatro tarjetas;
 O multiplicador irá reagrupar as tarjetas por cor/cenário, iniciando o debate com o grupo;
 O grupo deverá debater as soluções propostas por cor/cenário, avaliando se os
procedimentos apresentados nas soluções dos cenários de conflitos são aplicáveis às
situações reais da atividade de pesquisa sísmica;
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 Na etapa seguinte, o multiplicador reagrupará as tarjetas por tipo de solução proposta,
independente da cor/cenário;
 O grupo deverá fazer uma análise se as soluções propostas estão similares independente
do cenário de conflito;
 Nesta etapa, os participantes deverão analisar a qualidade e diversidade das soluções com
a finalidade de rever suas posturas e atitudes frente às situações vivenciadas, gerando
comprometimento com a solução dos problemas, que o leve a sair da “zona de conforto”,
quebrar paradigmas;
 O multiplicador poderá fechar a dinâmica lendo o texto motivacional “A Vaquinha” com a
finalidade de levá-los a um processo reflexivo sobre a importância de ver as coisas por
outro ângulo.

6.5 - Material Didático:
 Tarjetas coloridas (cartões) com um cenário de conflito em cada uma;
 O número de tarjetas por cada cor/cenário será correspondente ao número de
participantes. Por exemplo: 4 participantes = 16 tarjetas = 4 tarjetas por cor/cenário;
 Texto motivacional: “A Vaquinha”.
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Texto Motivacional

A Vaquinha
Um Mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e
resolveu fazer uma visita. Durante o percurso, falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades
de aprendizado que temos, também com as pessoas que mal conhecemos.
Chegando ao sítio constatou a pobreza do lugar. Sem calçamento, a casa de madeira. Os moradores, um casal e três
filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então aproximou-se do pai daquela família, e perguntou: "Neste lugar
não há sinais de comércio e de trabalho. Como o senhor e a sua família sobrevivem aqui?"
E o homem, calmamente, respondeu: "Meu amigo, nós temos uma vaquinha que dá vários litros de leite todos os
dias. Uma parte desse produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por outros gêneros de alimentos e com
a outra parte, produzimos queijo e coalhada para o nosso consumo, e assim, vamos sobrevivendo."
O sábio agradeceu a informação, contemplou o lugar por uns momentos, despediu-se e partiu. No meio do caminho,
voltou-se ao discípulo e ordenou secamente: "Pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali à frente e empurre-a, jogue-a
lá em baixo."
O jovem arregalou os olhos, espantado e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de
sobrevivência daquela família, mas diante do silêncio absoluto do Mestre, foi cumprir a ordem. Assim, empurrou a
vaquinha morro abaixo e viu-a morrer.
Aquela cena ficou marcada na memória daquele jovem durante anos. Até que um dia ele resolveu abandonar tudo e
voltar àquele mesmo lugar e contar tudo à família, pedir perdão e ajudá-los.
Assim fez, e quando se aproximava do local avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, carro na garagem,
crianças brincando no jardim. Ficou triste e desesperado imaginando que aquela humilde família tivera que vender o
sítio para sobreviver, apertou o passo e, chegando lá, foi recebido por um caseiro muito simpático e perguntou sobre
a família que ali morava há uns quatro anos. A resposta foi: "Continuam morando aqui." Espantado, entrou correndo
na casa e viu que era a mesma família que visitara antes com o Mestre. Elogiou o local e perguntou ao homem (o
dono da vaquinha): "Como o senhor melhorou este sítio e mudou tanto a sua vida???"
E o homem, entusiasmado, respondeu: "Nos tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí em diante,
tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Assim, alcançamos o
sucesso que seus olhos vislumbram agora...”
Muitas vezes, apegamo-nos a alguma situação para servir de álibi e desculpa para não assumirmos a direção de
nossa vida, a responsabilidade de nossa felicidade. Conservamos aquilo como um bichinho de estimação e, sem
percebermos, limitamos a nossa vida.
E você...já descobriu qual o bichinho de estimação que está impedindo o seu crescimento?
Autor desconhecido
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7 - EXERCÍCIO DE SIMULAÇÃO
7.1 - Objetivos:
 Treinar a tripulação público-alvo para implementar adequadamente os procedimentos do
Projeto de Controle de Poluição;
 Criar um ambiente similar a situações reais em que a pessoa trabalha sem os riscos e os seus
comprometimentos, evitando-se assim a incidência de não-conformidades;
 Capacitar os tripulantes para seu efetivo compromisso, objetivando resultados positivos para
melhoria do processo.

7.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em função
do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes, a carga
horária terá uma duração menor.

7.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: dois (02)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)

7.4 - Metodologia:
 O multiplicador deverá orientar os participantes sobre a técnica;
 Um formulário de “Check List” será apresentado a turma contendo os itens que deverão ser
checados durante o exercício simulado;
 No referido formulário constará uma relação dos locais que a turma deverá percorrer junto com
o mulitplicador para efetuar a checagem da segregação de resíduos;
 A turma deverá eleger um representante para o preenchimento do formulário;
 A turma deverá checar em cada local vistoriado se os tipos de depósitos de segregação são
adequados aos resíduos gerados naquele ambiente;
 Cada depósito de segregação deverá ser verificado internamente e o representante deverá
anotar no formulário se o resíduo foi segregado adequadamente, ou seja, se os resíduos
estavam compatíveis com a etiqueta de identificação;
 Será dada a seguinte pontuação: 1 = todos os resíduos compatíveis com a etiqueta de
segregação; 2 = de um a três resíduos não compatíveis com a etiqueta de segregação; 3 =
mais de quatro resíduos não compatíveis com a etiqueta de segregação;
 Essa pontuação será somada resultando nos Índices de Segregação: ≤ 8 = Segregação
Adequada; 9 a 15 = Segregação Satisfatória, necessitando de melhoria; 16 a 25 = Segregação
Inadequada;
 Fechamento: O Índice de Segregação do exercício simulado deverá ser informado ao chefe
de Operação (“Party Chief”) e sugerido que este resultado seja transmitido a toda tripulação
durante as reuniões de “Safety Meeting” como processo de melhoria.

7.5 - Material Didático:
 Formulário com espaço para inclusão dos pontos por ambiente vistoriado e para o índice de
segregação final;
 Calculadora;
 Três pares de luvas;
 Prancheta.
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8 - VÍDEO
8.1 - Objetivos:
 Abordar temas do cotidiano;
 Identificar a proximidade com o dia-a-dia como aliado para a integração e o
compartilhamento de idéias;
 Possibilitar a reflexão sobre o tema do vídeo e o conteúdo teórico abordado ao longo dos
Módulos Básicos aplicados na capacitação dos tripulantes.

8.2 - Carga Horária:
A carga horária prevista é de aproximadamente 60 minutos, no entanto, pode variar em
função do número de participantes. Se a técnica for aplicada para o n° mínimo de tripulantes,
a carga horária terá uma duração menor.

8.3 - Público-Alvo:
Tripulação Sísmica e Marítima do navio sísmico e embarcações de apoio e assistente.
N° mínimo de tripulantes: dois (02)
N° máximo de tripulantes: vinte (20)

8.4 - Metodologia:
 Preparar o grupo para a aplicação do filme, expondo o tema, a relação com o conteúdo
que deseja trabalhar e a sinopse do filme;
 O tema do vídeo deverá estar relacionado ao ambiente e sua interrelação com a atividade
sísmica, tais como: os efeitos da sísmica em peixes recifais, segregação de resíduos,
destinação final de resíduos pela Empresa Vitória Ambiental; ou vídeos informativos sobre
os ecossistemas, a biota, pesca e outros;
 Colocar o filme que transmite a mensagem;
 Dividir em duplas e dar 10 minutos para que cada dupla discuta os conceitos que acharam
importantes e depois apresentem ao grupo;
 Fechamento: fazer uma relação do conteúdo assistido no filme com o cotidiano.

8.5 - Material Didático:
 Filme VHS ou DVD
 TV / vídeo ou “notebook” / “datashow”
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Anexo II-16 - Fichas de Avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO DO(S) MÓDULO(S) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL EDUCATION MODULE(S) EVALUATION FORM
Licença / permit:

Programa / Program:

Bacia / Basin:

Navio / Vessel:

Módulo(s) / Module(s):

Data / Date:

Como você avalia o instrutor quanto:
What is your evaluation of the instructor with regard for:
ÓTIMO
EXCELLENT

BOM
GOOD

RUIM
POOR

PÉSSIMO
VERY BAD

1 - Ao conhecimento do Assunto
Knowledge of the subject
2 - Ao método de ensino
Teaching method

Como você avalia o(s) Módulo(s) de Educação Ambiental quanto:
How do you evaluate the Environmental Education module(s) in relation:
ÓTIMO
EXCELLENT

BOM
GOOD

RUIM
POOR

1 - Ao conteúdo
Its content
2 - A Aplicação desse conteúdo na sua atividade
Application of this content into your activity
3 - A forma como o conteúdo foi desenvolvido
The way content was developed
4 - Ao material de ensino utilizado
Teaching material used
5 - Ao tempo total de horas de aula
The total time of class hours
Comentários/Sugestões: Comments/Sugestions:

Nome do tripulante / Crew member name:
Assinatura do Tripulante / Crew member signature:

Cargo/Função / Position:

PÉSSIMO
VERY BAD

Anexo II-17 - Descrição do PMCeCAA
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II.3.7. Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico
II.3.7.1. Justificativa
Segundo Parecer Técnico Nº 105/2019‐COEXP/CGMAC/DILIC e Termo de Referência
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 04/2019, a Bacia de Sergipe/Alagoas é de especial relevância biológica para
tartarugas marinhas em seu período reprodutivo e para espécies de cetáceos, residentes e migratórias. A
curta temporalidade da atividade (3 meses) e a flexibilidade de cronograma motivou ao IBAMA destacar três
vertentes de subsídio ao processo de licenciamento do Programa PIRAMBU‐SW: 1‐ Realização de um
diagnóstico das espécies de tartarugas e mamíferos marinhos e sua temporalidade e espacialidade, utilizando
dados e informações de projetos já executados pela PGS como os de telemetria satelital de quelônios e o
Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de SEAL concluído no ano passado, além de dados como o do
Projeto de Monitoramento de Encalhes e Anormalidades (PRMEA) executado enquanto condicionante de
atividades de E&P da Petrobras, dados do SIMMAM e demais dados publicados; 2‐ Com base neste
diagnóstico, definir a melhor janela ambiental para a operação, de forma a reduzir a possibilidade de
interferência nos animais levantados em seus períodos críticos; e 3‐ Discutir e propor um projeto de
avaliação, monitoramento ou mitigação de impactos, para além dos já definidos neste Parecer, tendo como
base a temporalidade e a espacialidade dos grupos biológicos onde se espera a maior probabilidade de
encontro no período da atividade.
O Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico – PMCeCAA tem a
finalidade de atender ao Item #3 do referido PT referente ao projeto de avaliação, monitoramento ou
mitigação de impactos tendo como base a temporalidade e a espacialidade dos grupos biológicos onde se
espera a maior probabilidade de encontro no período da atividade. Destacam‐se dois grupos taxonômicos
de importância para a região e que são sensíveis aos efeitos da fonte sísmica devido a sensibilidade auditiva:
cetáceos e quelônios.
Com relação ao grupo biológico dos quelônios, a PGS já executa em parceria com o Centro TAMAR/ICMBio,
Fundação Tamar e a ENGEO, o Projeto de Monitoramento de Quelônios por Telemetria Satelital (PMQTS). O
primeiro estudo teve início em 2014 e seus resultados contribuíram para o conhecimento sobre: o padrão de
deslocamento e o tamanho da área de uso internidal das tartarugas‐oliva no litoral de Sergipe; as
identificações de diferentes estratégias de migração e de novas áreas de forrageio para a espécie; e a relação
de causa e efeito da atividade de pesquisa sísmica com a área de uso preferencial para desova. O segundo
Projeto de monitoramento encontra‐se em andamento com três transmissores ativos e após o término das
transmissões, os resultados serão analisados e comparados com o primeiro Projeto para avaliação de
possíveis alterações nos padrões previamente observados.
Um dos objetivos propostos no PMQTS é a identificação das possíveis mudanças no padrão de movimentação
das tartarugas‐oliva na área internidal decorrente da atividade de pesquisa sísmica, com ênfase na análise
de eventual sobreposição ou afastamento dos animais em relação a esta área. Considera‐se que a análise de
avaliação dos impactos deste Projeto atende ao referido PT Nº 105/2019 para o Programa PIRAMBU‐SW para
este grupo taxonômico.
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No que se refere ao grupo biológico dos cetáceos, uma das maiores preocupações com respeito à poluição
sonora vem sendo a introdução de altos níveis de ruído de origem antrópica no ambiente marinho e os
efeitos sobre organismos de alta acuidade auditiva. O ambiente subaquático apresenta uma elevada
capacidade de propagação do som, e neste contexto, são esperados impactos potenciais dos disparos sobre
os cetáceos a longas distâncias. De um modo geral, os animais não ouvem igualmente bem em todas as
frequências dentro da sua faixa auditiva funcional. Portanto, os efeitos e as distâncias em que os impactos
se iniciam, podem variar de acordo com a espécie e seus limiares de detecção e reação (SOUTHALL et al.,
2007).
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
(MMS, 2004). O National Marine Fisheries Service (NMFS) adotou critérios de limiar considerados como
limites cautelosos para os níveis de som pulsado que poderiam causar danos aos mamíferos marinhos ou
interromper suas atividades. Os limiares para cetáceos expostos a ruído de pulsos foram fixados em 180 dB
re 1 μPa rms de nível de pressão sonora (rms SPL) para possível lesão e 160 dB re 1 μPa rms SPL para potencial
reação comportamental (NFMS 1995, NMFS 2000 apud ZEDDIES et al., 2015).
Geralmente, os estudos sobre níveis sonoros das fontes sísmicas apresentados nos processos de
licenciamento são provenientes de modelagem de propagação acústica, permanecendo uma lacuna de
conhecimento sobre os reais níveis do ambiente acústico da área de entorno. Caracterizar o ambiente
acústico na área da atividade sísmica, em cenários de presença e ausência do navio sísmico, pode contribuir
para os estudos de monitoramento e avaliação dos impactos das atividades antropogênicas.
Outro ponto a ser considerado nos estudos dos possíveis impactos das atividades sísmicas é a possível
alteração comportamental de cetáceos quando expostos a diferentes níveis de ruído, especialmente
decorrente da cumulatividade e sinergia de diferentes fontes sonoras.
A proposta mais recente para minimizar os efeitos sinérgicos e cumulativos de atividades sísmicas operando
simultaneamente é manter um “corredor acústico” de 60 km de distância entre dois navios sísmicos. A
manutenção do corredor acústico é baseada em modelagens de decaimento sonoro, delimitando a faixa de
exposição acústica para os possíveis impactos causados por ruídos com amplitudes sonoros acima de 160 dB
(limiares de reação comportamental) (BOEM, 2014; ZEDDIES et al., 2015). Além disso, o IBAMA tem
demonstrado preocupação com a possibilidade de alteração comportamental de cetáceos quando expostos
a níveis de ruído em amplitudes menores do que 160 dB. E ainda, ao ruído ambiental existente na região ou
provenientes de outras fontes sonoras nas proximidades da área de aquisição.
O Projeto propõe um desenho experimental que possa caracterizar as fontes de ruído antropogênico e os
repertórios acústicos de cetáceos detectados na região. A metodologia a ser utilizada levou em consideração
a identificação visual e acústica das espécies de cetáceos ao menor nível taxonômico possível, em diferentes
distâncias da embarcação licenciada e de outras embarcações sísmicas ou fontes de ruído que possam estar
em operação simultaneamente na região. E ainda, avaliar se há alteração nos padrões de vocalização de
cetáceos em relação a presença ou não da atividade de pesquisa sísmica.
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II.3.7.2. Objetivos do Projeto
O Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico (PMCeCAA) tem a
finalidade de avaliar possível alteração comportamental de cetáceos quando expostos a diferentes níveis de
ruído e caracterizar o ambiente acústico da área de atividade.
Os seguintes objetivos específicos são previstos:
 Caracterizar o ambiente acústico em uma área de entorno da área da atividade Sísmica,
descrevendo a paisagem acústica local em cenários de presença e ausência do navio sísmico;
 Caracterizar as fontes de ruído antropogênico;
 Detectar e identificar acusticamente as espécies de cetáceos ao menor nível taxonômico possível,
em diferentes distâncias da embarcação licenciada e de outras embarcações sísmicas ou fontes de
ruído que possam estar em operação simultaneamente na região;
 Caracterizar o repertório acústico de cetáceos detectados;
 Realizar monitoramento visual para identificação e observação comportamental das espécies de
cetáceos na área de monitoramento;
 Avaliar a temporalidade e a espacialidade das espécies de cetáceos por análise comparativa entre
as campanhas de monitoramento e entre os grids de amostragem;
 Avaliar se há alteração nos padrões de vocalização de cetáceos em relação a presença ou não da
atividade de pesquisa sísmica;
 Comparar o ambiente acústico em relação a presença ou não da atividade de pesquisa sísmica;
 Caso ocorra mais de uma atividade sísmica operando simultaneamente da região, avaliar a
presença ou ausência de cetáceos no corredor acústico de 60 km, e se possível caracterizar
acusticamente a área de uso nos corredores, identificando, por meio de modelos ecológicos e
estatísticos, possíveis alterações nos parâmetros acústicos dos cetáceas em presença de atividade
do navio sísmico.

II.3.7.3. Metas











Realizar 100% dos pontos amostrais nos três perfis de profundidade por campanha;
Identificar as fontes de ruído antropogênico gravadas;
Caracterizar os sinais acústicos produzidos pelos grupos de cetáceos;
Caracterizar o repertório de assovios acústicos das espécies detectadas;
Apresentar um inventário das espécies identificadas;
Apresentar mapa de localização das espécies;
Caracterizar a paisagem acústica da área monitorada;
Identificar quais parâmetros acústicos dos cetáceos apresentaram alteração na presença de atividade
do navio sísmico;
Comparar a ocorrência das espécies de cetáceos entre as campanhas de amostragem.
Comparar a ocorrência das espécies de cetáceos entre os pontos de amostragem.
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Identificar possíveis alterações nos parâmetros acústicos dos cetáceos entre as campanhas de
monitoramento
Identificar possíveis alterações nos parâmetros acústicos dos cetáceos entre os grids de amostragem;
Apresentar mapa identificando áreas mais ruidosas;
Modelar a influência do ruído nos parâmetros acústicos;
Comparar os níveis sonoros medidos nos “Corredores Acústicos” com a modelagem de propagação
sonora apresentada no RIC, caso ocorra mais de uma atividade sísmica operando simultaneamente da
região.

II.3.7.4. Indicadores











Quilômetros de transectos diários percorridos entre os pontos amostrais por campanha;
Número de pontos amostrados por campanha;
Horas de esforço de observação visual;
Número de observações visuais registradas;
Número de detecções acústicas gravadas;
Número de espécies identificadas por detecção acústica e observação visual;
Números de parâmetros acústicos que apresentaram diferença significativa na presença de atividade do
navio sísmico;
Números de Parâmetros acústicos que apresentaram diferença significativa entre as campanhas de
monitoramento;
Números de Parâmetros acústicos que apresentaram diferença significativa entre os grids de
amostragem;
Níveis sonoros medidos no corredor acústico acima dos níveis modelados.

II.3.7.5. Público‐alvo
Este Projeto tem como público‐alvo a COEXP/CGMAC/DILIC, o Centro de Mamíferos Aquáticos – CMA e
outros centros especializados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ‐ ICMBio,
gestores de Unidades de Conservação, ONG’s, pesquisadores e a indústria de petróleo.
Os resultados obtidos poderão ser publicados nos meios acadêmico e científico e apresentados nos relatórios
e documentos técnicos, com a intenção de minimizar as lacunas existentes no conhecimento técnico‐
científico relacionado à ecologia de mamíferos marinhos e aos possíveis impactos causados pela pesquisa
sísmica.
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II.3.7.6. Metodologia e Descrição do Projeto
A área de monitoramento corresponde a um polígono externo ao polígono da atividade, onde os pontos
amostrais pré‐determinados serão distribuídos e interligados por um transecto de deslocamento.
Para o monitoramento proposto, será utilizada uma embarcação independente da operação de pesquisa
sísmica, visando o monitoramento acústico passivo associado a um monitoramento visual para dupla
confirmação dos registros. Considerando‐se a densidade de ocupação espacial das áreas onde o
monitoramento será efetuado, com presença de inúmeras embarcações e possíveis instalações de E&P, a
política de HSE da PGS e a minimização de riscos operacionais, é proposta a utilização de embarcação com 2
motores, em detrimento da utilização de veleiros oceânicos. Por medida de segurança, os pontos amostrais
foram definidos evitando as áreas de navegação dos navios e das plataformas. No entanto, caso algum ponto
amostral possa oferecer risco para as embarcações e suas tripulações na ocasião do monitoramento, o ponto
será excluído da respectiva campanha.
Embora o monitoramento seja realizado por uma plataforma móvel (embarcação), as gravações terão
caráter, o mais próximo possível, de “ponto fixo”. A escolha da plataforma móvel reduz riscos de segurança
de navegação local e perda de equipamento por roubo ou danos, e ainda, problemas relativos a autonomia
dos equipamentos.
Outro ponto favorável à escolha por plataforma móvel é a possibilidade de agregar ao Projeto uma equipe
de observadores de bordo para avistamento e identificação de cetáceos durante as gravações e trajetória
entre os pontos. Além dos pontos pré‐determinados, outros pontos de gravação poderão ser adicionados
(seguindo o mesmo método e tempo de tempo de gravação) à amostra quando houver observação de
cetáceos durante o deslocamento da embarcação.
A cada grupo encontrado serão anotadas as coordenadas geográficas, a composição do grupo, seu
comportamento, número de indivíduos, e outras informações pertinentes. A identificação taxonômica das
espécies de cetáceos avistados ocorrerá com base nos caracteres morfológicos e comportamentais e ao nível
taxonômico mais específico possível, de acordo com os guias de campo e a literatura (REEVES et al., 2002;
LODI & BOROBIA, 2013; JEFFERSON et al., 2015). A identificação de filhotes corresponderá a espécimes
medindo aproximadamente 1/3 do tamanho de um adulto, nadando muito próximos (HARTMAN, 1979;
ALVES et al., 2013). Dois ou mais animais serão definidos como grupo, permitindo uma análise do tamanho
de grupo (ALVES et al., 2013).
A coleta de dados acústicos será realizada por três hidrofones SoundTrap (Ocean Instruments ‐ modelo ST300
HF) para aquisição de sons na faixa entre 20Hz e 288kHz (taxa de amostragem 576kHz/24bits) com
capacidade de 96 horas de gravação (memória interna de 256Gb) até 500m de profundidade (Figura II.3.7.1).
O modelo ST300 HF tem a dimensão de 200mm de largura e 60mm de diâmetro e pesa 500 gramas. Um
quarto hidrofone será mantido a bordo para eventuais substituições. Todas as gravações serão realizadas
somente quando a embarcação estiver com o motor desligado, garantindo a não interferência no
comportamento acústico dos cetáceos e a não contaminação das amostras acústicas da paisagem e excluindo
a necessidade de um high pass filter.
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Figura II.3.7.1. Sistema completo de gravação SoundTrap (modelo ST300 HF)
em um único módulo: hidrophone + gravador

A fim de comparar os diferentes cenários de paisagem acústica na presença e ausência de navio sísmico,
serão realizadas quatro campanhas de monitoramento distribuídas antes, durantes e depois da atividade
sísmica, em quatro Tempos de aproximadamente 10 dias de duração, sendo: T1 antes da atividade, T2
durante a primeira metade da atividade, T3 durante a segunda metade da atividade e T4 depois da atividade
(Tabela II.3.7.1). A duração de cada campanha poderá ser ampliada em decorrência de condições
oceanográficas e meteorológicas adversas ou de obstáculos de navegação, como plataformas ou navios em
operação.
Tabela II.3.7.1. Campanhas de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico no Programa
PIRAMBU‐SW
Depois

Tempo de
Monitoramento

Relação entre Tempo
de Monitoramento e
de Pesquisa Sísmica

10 dias

40 dias

44,4%

Pesquisa
Sísmica

Tempo de
Aquisição

T1

T2

T3

T4

Antes

Durante

Durante

PIRAMBU‐SW

90 dias

10 dias

10 dias

10 dias

Durante o monitoramento, a embarcação percorrerá linhas de transecto até os pontos georreferenciados
onde serão tomadas amostras de gravações acústicas na malha amostral proposta. O monitoramento visual
será realizado durante a luz do dia, ao longo do transecto proposto.
A malha amostral será constituída por 24 “pontos fixos”, equidistantes em um grid de 60 x 60 km, que serão
replicados em cada campanha (T1, T2, T3, T4). O transecto partirá de Aracaju em velocidade de cruzeiro de
10 a 13 nós (18,5 a 24,0 km/h), totalizando aproximadamente 92 a 71 horas de deslocamento para percorrer
a extensão total de 1.703 km. A embarcação permanecerá nos pontos amostrais por 1 hora com os motores
desligados para 30 minutos de gravação por ponto, totalizando 12 horas de registros acústicos por campanha.
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Cabe ressaltar que o transecto proposto pode ser alterado de acordo com a necessidade de gravação nos
pontos de concomitância à atividade sísmica, com as condições ambientais ou com a presença de obstáculos
de navegação, problemas mecânicos da embarcação, como plataformas ou navios em operação.
Adicionalmente poderão ser realizadas amostras acústicas entre os pontos de amostragem quando for
detectada a presença de cetáceos pelos observadores de biota marinha em esforço de monitoramento visual.
Esses “pontos ocasionais” serão georreferenciados e apresentados posteriormente nos relatórios.
Se houver duas ou mais atividades de pesquisa sísmica operando simultaneamente, “pontos adicionais” de
amostragem serão realizados nos corredores acústicos. Esses pontos adicionais não serão necessariamente
replicados em cada campanha (T1, T2, T3 e T4), e o posicionamento desses poderá ser alterado de acordo
com a posição dos navios sísmicos em operação.
Pontos Fixos = pontos pré‐definidos na malha amostral para caracterização da paisagem
acústica. Pontos replicados nas 4 campanhas (T1, T2, T3 e T4).
Pontos Adicionais = pontos extras de amostragem se houver duas ou mais atividades de
pesquisa sísmica operando simultaneamente.
Pontos Ocasionais = pontos extras de amostragem no caso de avistagem de cetáceos
durante o deslocamento da embarcação no transecto.
A Figura II.3.7.2 apresenta a área de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico,
indicando a malha amostral para caracterização da paisagem acústica, a localização dos pontos fixos de
gravação acústica, o transecto de deslocamento entre os pontos e o polígono do Programa PIRAMBU‐SW da
PGS. A Figura II.3.7.3 mostra a sobreposição da localização dos pontos fixos com as áreas de ocorrência de
cetáceos, com base nas informações obtidas do MARSEAL, SIMMAM e SISBIO apresentadas no RIC (Anexo x
do RIC ‐ Revisão 01 ‐ 3667‐00‐RIC‐MP‐3003‐00_OcorrenciaCetaceos). O mapa apresenta também a
delimitação da área de uso de habitat das baleias‐jubarte a partir dos resultados do Projeto de
Monitoramento de Baleias por Satélite.
Um ponto adicional foi inserido na área de maior concentração de avistagens registradas na região e outro
ponto adicional foi inserido entre o polígono da atividade e a área de posicionamento das plataformas de
petróleo (Figuras II.3.7.2 e II.3.7.3).
Em cada ponto georeferenciado serão tomadas amostras simultâneas de 30 minutos em três diferentes
profundidades padronizadas a cada ponto de amostragem. Para garantir a verticalidade da posição das
SoundTraps será fixado um peso de cinco quilogramas ao fim do cabo de segurança onde as três SoundTraps
estarão fixadas. Afim de padronizar a amostragem, as SoundTraps serão posicionadas em distâncias regulares
sempre respeitando uma distância mínima de 10 metros ao fundo e a lâmina d’água, evitando ruídos de
chuva, vento, e ruídos de fundo. Para a maior parte das isóbatas, maiores que 500 metros, serão fixados
hidrofones a 10, 260 e 460 metros de profundidade. Nas isóbatas menores que 500 metros as SoundTraps
serão instaladas a profundidades proporcionais sempre respeitando as distâncias ao fundo e a lâmina d’água.
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Figura II.3.7.2. Área de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico, indicando a malha amostral (grid 60 x
60 km) para caracterização da paisagem acústica, a localização dos pontos fixos e adicionais de gravação acústica e o transecto de
deslocamento entre os pontos.
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Figura II.3.7.3. Sobreposição da área de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico com as Áreas de
Ocorrência para Cetáceos apresentada no RIC (Anexo x do RIC ‐ Revisão 01 ‐ 3667‐00‐RIC‐MP‐3003‐00_OcorrenciaCetaceos).

Todas as análises acústicas serão realizadas posteriormente no laboratório, garantindo maior confiabilidade
dos resultados. A detecção dos cetáceos será efetuada por métodos automáticos através dos programas
PAMGuard (GILLESPIE et al., 2008), ISHMAEL (MELLINGER, 2001) e XBat (www.xbat.org) (Figura II.3.7.4),
seguida de confirmação por monitores acústicos experientes.
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Figura II.3.7.4. Exemplo de detecção acústica pelo Programa XBat.

As vocalizações identificadas serão analisadas utilizando o programa Raven 1.5 (Cornell Laboratory of
Ornithology), o qual fornece representações gráficas do sinal sonoro no domínio do tempo (oscilograma) e
do sinal sonoro no domínio da frequência (espectrograma). As emissões sonoras encontradas serão
classificadas por especialista como cliques, sons pulsantes ou assovios. Os assovios serão classificados em
tipos, conforme a similaridade de seus contornos (variação em frequência por tempo) através do método
ARTwarp (DEECKE & JANIK, 2006) (Figura II.3.7.5). Este método incorpora análise dinâmica da teoria da
ressonância de tempo e da teoria de ressonância adaptativa (ART) e tem se mostrado eficiente na divisão de
sons em categorias biologicamente significativas e permitindo a comparação entre populações e entre
espécies (DEECKE & JANIK, 2006; FILATOVA et al., 2012; KING et al., 2013).

Figura II.3.7.5. Exemplo de classificação dos tipos de assovios conforme a similaridade de
seus contornos

Este método compara os contornos da frequência dos assovios e os coloca em categorias, pré‐determinando
um valor de similaridade crítica (vigilância), ou seja, se a similaridade entre dois assovios for maior do que a
vigilância, o assovio analisado é colocado na mesma categoria que o assovio de referência. Se o valor de
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semelhança entre o assovio de entrada e o assovio de referência for menor do que a vigilância, eles são
colocados em categorias diferentes. Além disso, este método permite que o assovio de entrada seja
empenado na dimensão do tempo por um fator de três, para melhor ajustar o contorno de referência (para
mais detalhes veja DEECKE & JANIK, 2006). As categorias identificadas por este método serão comparadas
entre cada cenário proposto buscando identificar contornos de frequência exclusivos ou mais abundantes
em algum cenário específico.
A análise quantitativa das emissões sonoras (medidas de frequência e duração) será feita pela leitura dos
parâmetros estruturais incluídos no Raven 1.5 e registradas em arquivos Microsoft Excel. Esta análise
quantitativa para os sons tonais leva em conta os seguintes parâmetros: taxa de emissão; frequência inicial;
frequência final; duração da unidade; duração do intervalo entre unidades; frequência máxima; frequência
mínima; e variação de frequência (Figura II.3.7.6). Já para os sons pulsados, serão quantificados pelo número
de conjuntos (trains), taxas de repetição e duração dos pulsos e dos conjuntos de pulsos (Figura II.3.7.7).

Figura II.3.7.6. Exemplo de vocalização analisada pelo Programa Raven 1.5. Parâmetros medidos: Duração (s), Frequência dominante
(Hz), baixa frequência (Hz), alta frequência (Hz).

Figura II.3.7.7. Exemplo de análise dos sons pulsados. Parâmetros medidos: número de
conjuntos (trains), taxas de repetição e duração dos pulsos e dos conjuntos de pulsos.

Para avaliar os impactos dos ruídos antropogênicos sobre o comportamento vocal das espécies de cetáceos
na região, serão identificadas as mudanças na paisagem acústica por fontes antropogênicas e testadas
possíveis alterações nos valores médios dos parâmetros supracitados das vocalizações dos cetáceos. Para tal,
serão mensuradas as variações temporais calibradas na densidade espectral de potência para todos os
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cenários (antes, durantes e depois da atividade do navio sísmico) utilizando a rotina PAMGuide (MERCHANT
et al., 2015) em ambiente MATLAB, buscando associar as mudanças do comportamento vocal com as
mudanças na paisagem acústica (MADHUSUDHANA et al., 2016; MARLEY et al., 2017; MATTHEWS et al.,
2017) (Figura II.3.7.8).

Figura II.3.7.8. Exemplo de análise acústica pelo Programa PAMGuide em ambiente MATLAB para
caracterizar a paisagem acústica e suas fontes de ruído.

Além da caracterização da paisagem e suas mudanças, esta mesma rotina será utilizada para caracterizar as
fontes de ruído antropogênico identificadas. Uma vez caracterizada a paisagem acústica em cada ponto de
amostragem e as fontes de ruído antropogênico, será possível identificar por meio de modelos matemáticos,
o ruído da área analisada. Desta forma, será possível estabelecer as áreas mais ruidosas e avaliar quais
fatores, antropogênicos e/ou ambientais estão afetando o comportamento acústico dos cetáceos (Figura
II.3.7.9).

Figura II.3.7.9. Exemplo de análise para identificação das áreas mais ruidosas.
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Para entender quais fatores influenciam o comportamento acústico das espécies de cetáceos na área, serão
criados Modelos Generalizados Aditivos (GAM), usando‐se como variável resposta aos parâmetros acústicos
de cada espécie e como variáveis explanatórias, os parâmetros oceanográficos e fisiográficos locais, bem
como os níveis e características dos ruídos identificados, conforme protocolo já estabelecido pela literatura
(SOLDEVILA et al. 2011, TARDIN et al. 2013) (Figura II.3.7.10).
O GAM é uma extensão não‐paramétrica do Modelo Generalizado Linear (GLM). A vantagem da utilização
dos GAMs é a habilidade de trabalhar com relações não‐lineares e não‐monotônicas entre a variável resposta
e o conjunto de variáveis explanatórias (GUISAN et al., 2002). Além disso, nos GAMs a natureza da relação
entre a resposta e as variáveis explanatórias são obtidas dos dados e não do modelo, por não assumir alguma
forma de relação paramétrica, como o que ocorre nos GLMs (YEE & MITCHELL, 1991).

Figura II.3.7.10. Exemplo de modelo preditivo que pode ser usado para
comportamento acústico de cetáceos criado pelo Modelo Generalizados
Aditivos (GAM).

Adicionalmente, será realizada uma comparação qualitativa dos ruídos produzidos pelos airguns na fonte
(informado pelo navio sísmico) e o ruído recebido nos gravadores posicionados no corredor acústico. Esta
comparação tem por objetivo testar se a atenuação acústica modelada pelo estudo de decaimento sonoro
pretérito, corresponde com as amostragens in situ. Nesta análise serão considerados: níveis de ruído da
fonte, níveis de ruído captados pelos gravadores, distância aproximada da fonte, nível de ruído modelado
para a distância observada, padrões de frequência do sinal na fonte e padrões de frequência do sinal
captados pelos gravadores.
Para a aferição de distâncias e níveis de ruído das fontes sísmicas, serão utilizados os arquivos shape file
(mapas) apresentados por cada uma das Empresas de Aquisição de Dados (EAD´s) para cumprimento de
condicionantes ambientais, onde são indicadas: número de fontes ativas, data, hora, minuto e coordenadas
geográficas de cada disparo, de cada uma das EADs em operação simultânea com o monitoramento aqui
proposto. Para tanto o acesso aos arquivos shape file de todas as empresas devem ser mutuamente
compartilhados, através da CGMAC, em tempo hábil.
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Será apresentada a análise comparativa entre os níveis de ruído medidos e aqueles apresentados na
modelagem de decaimento sonoro no RIC.

II.3.7.7. Inter‐relação com outros Planos e Projetos
O Projeto interage com:
 Projeto de Monitoramento da Biota Marinha ‐ PMBM
 Projeto de Monitoramento Acústico Passivo ‐ PMAP
 Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT
Os resultados desse Projeto vêm somar com as informações geradas nos demais projetos, contribuindo com
o melhor conhecimento sobre a ecologia de mamíferos marinhos e aos possíveis impactos causados pela
pesquisa sísmica.

II.3.7.8. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O Projeto resulta dos requisitos e exigências das seguintes normas regulatórias nacionais:
 Resolução CONAMA nº 350/04;
 Portaria MMA nº 422/11;
 Guia de Monitoramento da Biota Marinha para Atividades de Aquisição de Dados Sísmicos (2018).
 Parecer Técnico Nº 105/2019‐COEXP/CGMAC/DILIC
 Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 04/2019
A embarcação respeitará a Portaria nº 117/1996 do IBAMA que define o regulamento voltado para a
observação de cetáceos, visando prevenir e coibir o molestamento intencional de cetáceos encontrados em
águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a Lei nº 7643, de 18 de dezembro de 1987. A portaria
determina a distância mínima de 100m dos cetáceos, desligar ou colocar os motores em neutro, entre outros.

II.3.7.9. Etapas de Execução
O Projeto conta com três etapas de execução, a saber:
1ª Etapa ‐ Planejamento ‐ reuniões técnicas; definição do escopo metodológico; procedimentos
operacionais e fases de realização; elaboração e aprovação do Projeto; importação dos
equipamentos, seleção e contratação da embarcação; e preparação de equipamentos e materiais.
2ª Etapa ‐ Monitoramento – quatro campanhas de monitoramento divididas em Tempos de 10 dias de
duração, sendo: T1 antes da atividade, T2 durante a primeira metade da atividade, T3 durante a
segunda metade da atividade e T4 depois da atividade, conforme descrito na metodologia.
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3ª Etapa ‐ Análise dos dados e Relatoria – análise e avaliação dos dados gerados, análise das emissões
sonoras, caracterização da paisagem acústica, elaboração de planilha de dados, elaboração de
mapas; emissão de relatórios.

II.3.7.10. Recursos Necessários
A PGS será responsável pelos recursos necessários para a implantação do projeto. A consultora e parceiros
disponibilizará equipe técnica com conhecimento técnico especializado para a execução do projeto, dar
suporte técnico à PGS e realizar as etapas de análise de dados e Relatórios Parciais e Final, bem como da
elaboração de publicações científicas.

II.3.7.11. Cronograma
A atividade de pesquisa sísmica tem duração de 90 dias com cronograma previsto para o início no dia 01 de
março de 2020. As quatro campanhas de monitoramento serão divididas em quatro Tempos de 10 dias de
duração, sendo: T1 antes da atividade, T2 durante a primeira metade da atividade, T3 durante a segunda
metade da atividade e T4 depois da atividade. O período da campanha T4 foi ajustada para sobrepor ao
período de reprodução de baleia‐jubarte.
A Tabela 2 apresenta a previsão de execução das campanhas, no entanto, este cronograma poderá ser
alterado em função da importação dos equipamentos, licenciamento ambiental, condições oceanográficas e
meteorológicas e período de execução das atividades sísmicas operando simultaneamente. Neste último
caso, a campanha pode ser alterada para sobrepor com as atividades e permitir a avaliação do corredor
acústico.
Tabela 2. Cronograma das Campanhas do Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente
Acústico no Programa PIRAMBU‐SW
Etapas do Projeto
Out
Elaboração do Projeto,
Importação de
equipamentos e logística
Campanhas de
Monitoramento
Atividade de Pesquisa
Sísmica

2019
Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

T
1

Abr

2020
Jun

Mai

T
2

Jul

T
3

Ago

Set

Out

...Dez

T
4

Tratamento de Dados
Relatórios Parciais (RP) e
Final (RF)

R
P
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II.3.7.12. Acompanhamento e Avaliação
Os Relatórios Parciais (RP) serão encaminhados após cada campanha, sendo que o 4º RP será apresentado
60 dias após a atividade de Pesquisa Sísmica, como parte integrante do Relatório Ambiental de implantação
dos demais projetos ambientais. Cada relatório parcial apresentará a descrição da metodologia elaborada
nas campanhas, alcance dos objetivos propostos, breve descrição dos resultados alcançados com utilização
de gráficos, tabelas e mapas, e descrição das próximas etapas e análises.
O Relatório Final apresentará todas as análises dos padrões de vocalização de cetáceos e da paisagem
acústica e a análise comparativa dos resultados obtidos na presença e ausência da atividade sísmica.
A CGMAC/IBAMA será notificada do início da implementação do projeto, com antecedência, de modo a
permitir o acompanhamento e avaliação por parte do seu corpo técnico.

II.3.7.13. Responsáveis pela Implementação do Projeto
A equipe da ENGEO será responsável pela coordenação, contratação da equipe, logística das campanhas,
tratamento de dados e elaboração dos mapas e pelos Relatórios Ambientais parciais e final a serem
entregues a CGMAC.
A equipe do Lagemar será responsável pelo suporte técnico e desenvolvimento científico.
A equipe do Laboratório de Bioacústica será responsável pela equipe de embarcados, pelo uso dos
equipamentos de gravação, pelas gravações, análises dos dados acústicos e elaboração dos Relatórios
Ambientais parciais e final.
A equipe de monitoramento contará com pelo menos um doutor especialista em cetáceos e três profissionais
também experientes na identificação acústica e visual dos cetáceos. Esta atividade será executada em
sistema de rodízio, sendo dois monitores visuais e um monitor acústico trabalhando simultaneamente.

II.3.7.14. Responsáveis Técnicos
A Engeo propõe que a Coordenação Geral dos trabalhos descritos nesta proposta seja realizada pelo seu
Responsável Técnico Eng. Rogério Ribeiro, que por conhecer a região e as demandas ambientais de
empreendimentos de Pesquisa Sísmica no todo, poderá gerir de forma unificada todo o processo Ambiental,
efetuando a ligação, os contatos e a padronização de linguagem entre a PGS Investigação Petrolífera Ltda., a
Universidade Federal Fluminense ‐ as Autoridades de Controle Ambiental (Federais, Estaduais e Municipais),
as instituições e profissionais técnicos especializados.
Representando o Laboratório de Geologia Marinha – LAGEMAR do Instituto de Geociências da UFF, o
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Oceanógrafo Dr. Estefan Monteiro da Fonseca.
A equipe de monitoramento acústico do Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos será composta
pelos profissionais: Sergio Moreira, Israel Maciel, Rodrigo Tardin, Guilherme Maricato, Ana Luíza Pires, e
Luciene Marqui.
Tabela II.3.7.3. Equipe Técnica do Projeto de Monitoramento de Cetáceos e Caracterização do Ambiente Acústico
Pesquisador
Rogério Ribeiro
Renata Maria Arruda Ramos
Vicente Duarte Nagib Figna
Estefan Monteiro da Fonseca

Documentos
CREA/SE 4634/D
CTF/IBAMA 58610
CRBio/RJ 7995/02‐D
CTF/IBAMA 59107
RG SEJUSP/MA 69698097‐5
CTF/IBAMA 269567
CPF 070.720.777‐07
CTF/IBAMA 274238

Sergio Moreira

CRBio/RJ 32053/02
CTF/IBAMA 234620

Israel Maciel

CRBio/RJ 96443/02‐D
CTF/IBAMA 5965633

Rodrigo Tardin

CRBio/RJ 84080/02
CTF/IBAMA 5138499

Guilherme Maricato
Ana Luíza Mello Soares Pires
Luciene Marqui

CRBio/RJ 102767/02
CTF/IBAMA 6668175
CRBio/RJ 115946/02
CPF 137.973.697‐86
CRBio/RJ 115962/02
CPF 124.300.707‐90

Instituição / Área de Atuação
Engeo / coordenação
Engeo / coordenação de equipe, tratamento de dados, mapas e
relatoria
Engeo / tratamento de dados, mapas e relatoria
Lagemar / suporte técnico e desenvolvimento científico
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos /
coordenação de equipe, gravações e análises dos dados
acústicos
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos /
coordenação de equipe, gravações e análises dos dados
acústicos
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos /
coordenação de equipe, gravações e análises dos dados
acústicos
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos / monitor
acústico e visual
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos / monitor
acústico e visual
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos / monitor
acústico e visual
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Anexo I-2 - Materiais de divulgação

Área de Manobra
Vértices
1
2
3
4
5

Latitude
11° 11' 00,283" S
11° 54' 59,235" S
12° 24' 43,093" S
11° 43' 38,580" S
11° 39' 40,348" S

Longitude
36° 46' 57,687" W
35° 24' 31,216" W
35° 40' 46,396" W
36° 57' 48,526" W
37° 02' 47,867" W

Informações úteis

ilh

m

Embarcações de apoio
nç

a

Previsão de Início:
Março de 2020

as

2

as

O navio sísmico reboca equipamentos muito longos, o que
resulta numa capacidade de manobra muito 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, pelo menos, três milhas náuticas,
ao redor da embarcação sísmica.

Longitude
36° 40' 40,230" W
35° 44' 31,862" W
35° 57' 04,396" W
36° 53' 17,163" W

ilh

Área total da
pesquisa sísmica:
13.296 km²

gu

ra

Previsão de Término:
Junho de 2020

se

Cuidados com segurança

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 ou SSB) e a empresa responsável pelo telefone
(90XX21) 2108-8769. O material danificado será ressarcido ao
proprietário da embarcação. A Pesquisa Sísmica Marítima 3D na
Bacia de Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW da empresa
PGS Investigação Petrolífera Ltda. foi licenciada no IBAMA através
do processo administrativo Nº 02001.008234/2019 e enquadrada
na classe 3 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/2019.

Latitude
11° 18' 53,279" S
11° 48' 52,079" S
12° 11' 45,428" S
11° 41' 44,907" S

3m

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.

Vértices
1
2
3
4

as

ilh

6m

LEGENDA

embarcação assistente

Limite Bacia Sedimentar
Vértices da Área de Aquisição
Vértice da Área de Manobra
Área de Aquisição de Dados
Área de Manobra

de

Atividades e Equipamentos

Área Aquisição

ea

A Pesquisa Sísmica 3D no mar é realizado uma atividade
parecida com o sistema de sonar. Nesta atividade, o navio
sísmico específico para essa atividade, reboca cerca de
16 cabos de 8 km de comprimento e fontes de ar comprimido
(air gun), que produzem ondas sonoras. As ondas sonoras
batem no fundo e retornam para hidrofones nos cabos
sísmicos. Assim, é possível fazer o mapa das camadas do
fundo marinho.

Ressarcimento de petrechos e embarcações
pesqueiras envolvidas em incidentes

Ár

O que é e como funciona a Pesquisa Sísmica 3D?

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

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.
PMAVE:
Resgata aves debilitadas nas unidades
marítimas.

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.

IBAMA/CGMAC: (21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108-8769
O Projeto de Comunicação Social é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA.

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.

Expediente
Gerência do Projeto • Caroline Cascaes
Texto • Equipe Ecology
Design • Letícia Santos e Victor Santos

Pesquisa Sísmica Marítima 3D
na Bacia de Sergipe/Alagoas
Programa PIRAMBU-SW
Projeto de Comunicação Social

Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de
Sergipe/Alagoas - Programa PIRAMBU-SW

Projeto de Comunicação Social

Cuidados com segurança
as

O navio sísmico reboca equipamentos
muito longos, o que resulta numa
capacidade de manobra muito 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,
pelo menos, três milhas náuticas, ao
redor da embarcação sísmica.

2

ilh

m

Área Aquisição
3

Vértices
1
2
3
4

as

ilh

m

as

ilh

Latitude
11° 11' 00,283" S
11° 54' 59,235" S
12° 24' 43,093" S
11° 43' 38,580" S
11° 39' 40,348" S

Longitude
36° 46' 57,687" W
35° 24' 31,216" W
35° 40' 46,396" W
36° 57' 48,526" W
37° 02' 47,867" W

as

2

ilh

m

ea
Ár

as

ilh

6m

de

se

gu

ra
n

ça

as

ilh

Previsão de Início: Março de 2020
Previsão de Término: Junho de 2020
Área total da pesquisa sísmica: 13.296 km²

Vértices
1
2
3
4
5

3m

Informações úteis

Longitude
36° 40' 40,230" W
35° 44' 31,862" W
35° 57' 04,396" W
36° 53' 17,163" W

Área de Manobra

6m

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 ou SSB) e a empresa responsável
pelo telefone (90XX21) 2108-8769.
O material danificado será ressarcido ao
proprietário da embarcação.
A Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia
de Sergipe/Alagoas - Programa
PIRAMBU-SW da empresa PGS
Investigação Petrolífera Ltda. foi
licenciada no IBAMA através do processo
administrativo Nº 02001.008234/2019 e
enquadrada na classe 3 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/2019.

Latitude
11° 18' 53,279" S
11° 48' 52,079" S
12° 11' 45,428" S
11° 41' 44,907" S

LEGENDA
Limite Bacia Sedimentar
Vértices da Área de Aquisição
Vértice da Área de Manobra
Área de Aquisição de Dados
Área de Manobra

Navio Sísmico: Ramform Tethys

IBAMA/CGMAC: (21) 3077-4866 ou 3077-4267
LINHA VERDE: 0800 61 8080
ECOLOGY BRASIL: (21) 2108-8769
O Projeto de Comunicação Social é uma exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA.

Anexo I-3 - Ficha de Avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO DO(S) MÓDULO(S) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL EDUCATION MODULE(S) EVALUATION FORM
Licença / permit:

Programa / Program:

Bacia / Basin:

Navio / Vessel:

Módulo(s) / Module(s):

Data / Date:

Como você avalia o instrutor quanto:
What is your evaluation of the instructor with regard for:
ÓTIMO
EXCELLENT

BOM
GOOD

RUIM
POOR

PÉSSIMO
VERY BAD

1 - Ao conhecimento do Assunto
Knowledge of the subject
2 - Ao método de ensino
Teaching method

Como você avalia o(s) Módulo(s) de Educação Ambiental quanto:
How do you evaluate the Environmental Education module(s) in relation:
ÓTIMO
EXCELLENT

BOM
GOOD

RUIM
POOR

1 - Ao conteúdo
Its content
2 - A Aplicação desse conteúdo na sua atividade
Application of this content into your activity
3 - A forma como o conteúdo foi desenvolvido
The way content was developed
4 - Ao material de ensino utilizado
Teaching material used
5 - Ao tempo total de horas de aula
The total time of class hours
Comentários/Sugestões: Comments/Sugestions:

Nome do tripulante / Crew member name:
Assinatura do Tripulante / Crew member signature:

Cargo/Função / Position:

PÉSSIMO
VERY BAD

