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I. Introdução
Este documento apresenta uma versão atualizada e consolidada do
Relatório de Informações Complementares referente ao processo de
licenciamento ambiental da atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D no
Parque das Conchas – Bacia de Campos.
Esse projeto tem como objetivo o monitoramento dos reservatórios em
produção de BC-10 durante um período de longa duração, com previsão de total
de 12 campanhas: 09 em O-North e 03 em Massa.
No presente relatório são apresentadas as informações complementares
ao PCAS – Plano de Controle Ambiental de Sísmica, da Empresa de Aquisição
de Dados (EAD) SAExploration (Brasil) Serviços Sísmicos Ltda. A referida EAD
foi contratada pela Shell Brasil Petróleo LTDA para execução da atividade de
“Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de Campos”,
substituindo a Bratexco que realizou as campanhas anteriores. O referido Plano
de Controle Ambiental de Sísmica (PCAS) da SAExploration foi protocolado junto
à CGMAC/IBAMA em 03 de dezembro de 2018 por meio do oficio SAE 001/18 e
apresenta as informações referentes ao navio sísmico Neptune Naiad ser
empregada neste empreendimento.
Este RIC é apresentado a fim de atualizar os itens que serão alterados na
atividade de pesquisa sísmica mencionada, assim como atualizar e incluir os
projetos ambientais, sobretudo o PMBM, o qual passou por alterações após a
publicação do Guia da Biota em outubro de 2018 e o PMAVE e PMAP, os quais
não era aplicáveis na época da concessão da LPS nº 091/13, emitida em 02 de
agosto de 2013.
O presente documento foi desenvolvido pela empresa NAV Oceanografia
Ambiental LTDA.
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II.1.1. Denominação Oficial da Atividade
A atividade em tela doravante será denominada “Pesquisa Sísmica
Marítima 4D no Parque das Conchas - Bacia de Campos.”

II.1.2. Identificação do Empreendedor e Empresas Consultoras
Tabela II.1.1. Identificação geral do empreendedor.
Razão Social

Shell Brasil Petróleo Ltda

Nome de Fantasia

Shell

CNPJ

10.456.016/0001-67

Endereço

Av. Republica do Chile,330 -24° andar – Torre Oeste
Centro – Rio de Janeiro. CEP. 20031-170

Telefone

(21) 3984-7000

Fax

(21) 3984-7753

Representante Legal

Nome

Sebastião Weiber Cavalari

Posição

Gerente de Meio Ambiente e Licenciamento

CPF

613.593.271-34

Endereço

Av. Republica do Chile,330 -24° andar – Torre Oeste
Centro – Rio de Janeiro. CEP. 20031-170

Telefone

+55 21 3984-7024

Email

Sebastiao.cavalari@shell.com

Nome

Ligia Yoko Inafuku

Posição

Analista de
Emergência

CPF

121.495.817-60

Endereço

Av. Republica do Chile,330 -24° andar – Torre Oeste
Centro – Rio de Janeiro. CEP. 20031-170

Telefone

+55 21 3984-7678

Email

l.inafuku@gmail.com

Pessoa de Contato

Cadastro Técnico Federal

Coordenador da Equipe

Meio

Ambiente

e

Resposta

a

5148972
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Tabela II.1.2. Identificação geral da empresa consultora
Razão Social

Nav Oceanografia Ambiental Ltda

Nome de Fantasia

Nav Oceanografia

CNPJ

10.327.301/0001-88

Endereço

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360 / sala 114 – Barra da
Tijuca. Rio de Janeiro/RJ. CEP 22631-350

Telefones

21 31457853 / 3435-5412

Representante Legal
pessoa de contato

e

Cadastro Técnico Federal

Nome

João Francisco Illa Font Zanella

CPF

701.137.690-91

Endereço

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360 / sala 114 – Barra da
Tijuca. Rio de Janeiro/RJ. CEP 22631-350

Telefones

21 31457853 / 3435-5412

Email

joaozanella@navoceanografia.com.br
3300487

II.1.3. Regularidade da Embarcação Sísmica
Para a atividade a ser realizada, será utilizado o navio sísmico Neptune
Naiad (figura II.1.1) cujas características técnicas foram apresentadas no PCAS
da SAExploration. Seu Atestado de Inscrição Temporária (AIT) será apresentado
previamente ao início da atividade de pesquisa sísmica.
O barco assistente definido para esta atividade é o Ocean Route (figura
II.1.2), o respectivo Certificado de Segurança de Navegação (CSN) dessa
embarcação, pode ser encontrado no Anexo I.
O número do registro na Organização Marítima Internacional (IMO) das
embarcações já definidas são apresentadas na tabela II.1.3.

Tabela II.1.3. Número de registro das embarcações na IMO.
Nome da Embarcação
Neptune Naiad
Ocean Route

Coordenador da Equipe

Função

Número de Registro na IMO

Navio sísmico

9219719

Embarcação assistente

n/a
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Figura II.1.1. Navio Sísmico - Neptune Naiad

Figura II.1.2 Embarcação assistente – Ocean Route.

Para suporte a essas embarcações na atividade em questão poderão ser
utilizados terminais portuários localizados em Niterói (Brasco, Nitshore) ou no
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Rio de Janeiro, ambos na Baia da Guanabara, ou no Porto do Açu, em São João
da Barra. Os terminais portuários utilizados estarão previamente licenciados pelo
órgão ambiental competente.

II.1.4. Cronograma da Atividade
As tabelas II.1.4 e II.1.5 apresentam os cronogramas da atividade
atualizado com as informações das campanhas já executadas e das campanhas
planejadas.
Tabela II.1.4. Cronograma das Campanhas em O-North.
O-North

Início

Duração(dias)

Observação

Campanha 1
Campanha 2
Campanha 3
Campanha 4
Campanha 5
Campanha 6
Campanha 7
Campanha 8
Campanha 9

13/8/2013
31/5/2014
07/02/2015
18/03/2016
15/11/2019
15/12/2021
15/12/2023
15/12/2025
15/12/2027

37
29
20
22
21 *
21 *
21 *
21 *
21 *

Já executada
Já executada
Já executada
Já executada

*Duração estimada

Tabela II.1.5. Cronograma das Campanhas em Massa.
Massa
Campanha 1
Campanha 2
Campanha 3

Início

Duração(dias)

Observação

11/03/2016 10/04/2016
01/07/2020
01/07/2022

8-9

Já executada

30*
30*

*Duração estimada

II.1.5. Descrição da fonte sísmica
As características básicas do arranjo da fonte sísmica que a embarcação
sísmica contratada utilizará na atividade de aquisição de dados sísmicos no
Parque das Conchas são:
• Volume: 2.320 pol³
• Pressão: 2.000 psi
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• Nº de canhões de ar: 20
• Profundidade em relação à superfície do mar: 06 metros
Cabe ressaltar que a quantidade de canhões de ar ativos e o volume da
nova fonte sonora são menores que a já licenciada como pode ser visto na tabela
II.1.6.
Tabela II.1.6. Comparação entre a fonte sonora já licenciada e a nova fonte sonora.

Volume
Pressão
N° de canhões de ar
Profundidade

Fonte sonora
já licenciada

Nova Fonte
sonora

2450 pol³
2000psi
30
6m

2320pol³
2000psi
20
6m

Na tabela II.1.7 são apresentados os parâmetros do arranjo da fonte
sísmica.
Tabela II.1.7. Parâmetros do arranjo sísmico.
Parâmetros do Arranjo Sísmico

Valor do Arranjo

Número de canhões

20

Volume total (polegadas cúbicas)

2320.0 (38 litros)

Pico-a-pico em bar-m

102 +/- 1.15 ( 10.2 +/- 0.115 MPa, ~ 260 db
re 1 muPa. at 1m.)

Zero-a-pico em bar-m

46.7 ( 4.67 MPa, 253 db re 1 muPa. at 1m.)

Pressão RMS em bar-m

5.5 ( 0.55 MPa, 235 db re 1 muPa. at 1m.)

Razão primária/bolha (pico-a-pico)

30 +/- 4.24

Período de bolha (s.)

0.081 +/- 0.0184

Ondulação espectral máxima (db): 10 – 50 Hz

7.43

Valor espectral máximo (db): 10 - 50 Hz

214

Valor espectral médio (db): 10 - 50 Hz

212

Energia acústica total (Joules)

221165.6

Eficiência acústica total (%)

42.1
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O arranjo sísmico é composto de dois subarranjos, cada um com 10
canhões de ar, a configuração geométrica do arranjo de fonte é apresentada na
figura II.1.3. Os círculos vermelhos denotam a expansão máxima alcançado pela
bolha de ar após a liberação do pulso sísmico.

Figura II.1.3. Esquema ilustrativo da configuração geométrica do arranjo da fonte
sísmica.

Na Tabela II.1.8 é apresentada a configuração utilizada para compor o
arranjo da fonte de energia, onde, na primeira coluna, está indicado o número
do pneumático pelo qual ele é identificado dentro da configuração utilizada; a
coluna 2 apresenta a pressão do canhão, a coluna 3 representa o volume
individual do canhão, a coluna 4 o modelo do canhão, nas colunas 5, 6 e 7 estão
as informações espaciais relativas a distância dentro da geometria da
configuração; na coluna 8 a diferença de tempo de disparo, na coluna 9 é
apresentada a numeração e posição dos canhões conjugados em cada um dos
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dois sub-arranjos e na coluna 10 a contribuição de cada canhão no volume total
do arranjo.

Tabela II.1.8. Configuração do arranjo da fonte sísmica.
Canhão

Pressão Volume
(psi)
(pol3)

Tipo

x (m.)

y
(m.)

z (m.)

Atraso
(s.)

Subarranjo Contribuiçã
o p-p (%)

1

2000

70

1900LLXT

0.00

-3.50

6.00

0.00000

1

5.0

2

2000

90

1900LLXT

3.00

-3.95

6.00

0.00000

1

5.0

3

2000

90

1900LLXT

3.00

-3.05

6.00

0.00000

1

5.0

4

2000

115

1500LL

6.00

-4.00

6.00

0.00000

1

4.1

5

2000

115

1500LL

6.00

-3.00

6.00

0.00000

1

4.1

6

2000

220

1500LL

9.00

-4.00

6.00

0.00000

1

5.9

7

2000

220

1500LL

9.00

-3.00

6.00

0.00000

1

5.9

8

2000

70

1900LLXT

12.00

-3.95

6.00

0.00000

1

4.8

9

2000

70

1900LLXT

12.00

-3.05

6.00

0.00000

1

4.8

10

2000

100

1900LLXT

15.00

-3.50

6.00

0.00000

1

5.4

11

2000

100

1900LLXT

0.00

3.50

6.00

0.00000

2

5.4

12

2000

70

1900LLXT

3.00

3.05

6.00

0.00000

2

4.8

13

2000

70

1900LLXT

3.00

3.95

6.00

0.00000

2

4.8

14

2000

220

1500LL

6.00

3.00

6.00

0.00000

2

5.9

15

2000

220

1500LL

6.00

4.00

6.00

0.00000

2

6.0

16

2000

115

1500LL

9.00

3.00

6.00

0.00000

2

4.1

17

2000

115

1500LL

9.00

4.00

6.00

0.00000

2

4.1

18

2000

90

1900LLXT

12.00

3.05

6.00

0.00000

2

5.0

19

2000

90

1900LLXT

12.00

3.95

6.00

0.00000

2

5.0

20

2000

70

1900LLXT

15.00

3.5

6.00

0.00000

2

5.0

A assinatura da fonte (farfield) é apresentada no gráfico da Figura II.1.4,
em função do tempo (ms) no eixo horizontal, e em função da pressão acústica
(bar-m) no eixo vertical.
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Na figura II.1.5 é representado o espectro de amplitude da assinatura
modelada em unidades de db. relativo a 1 microPa. por Hz. a 1m.

Figura II.1.4. Assinatura (far-field) vertical do arranjo de fonte sísmica.

Figura II.1.5. Assinatura Vertical da Amplitude do Espectro (unidade: db. re 1 mpa).

A Figura II.1.6 apresenta um zoom do espectro de amplitude da assinatura
modelada até 250Hz.
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Figura II.1.6. Zoom do Espectro de amplitude do arranjo de fonte sísmica na
frequência de 0-250Hz (Unidades: db. relativo a 1 microPascal / Hz. a 1m)

II.1.5.1. Modelagem do decaimento da energia sonora
Todas as assinaturas, análises e gráficos foram gerados pelo Sistema
“GUNDALF Array Modeling Suite”. Como os perfis foram gerados em imagem
bidimensional, pode‐se observar o decaimento da energia sonora ao redor do
arranjo com a distância, no sentido vertical e no sentido horizontal. Estes perfis
foram gerados em termos de amplitude pico‐a‐pico no tempo dominante e em
termos de amplitude absoluta máxima na frequência dominante.
Foram gerados os seguintes perfis para examinar o decaimento da
pressão: um perfil longitudinal (“inline”) estendendo a 500 metros para frente e
para trás do arranjo; um perfil vertical transversal (“crossline”) estendendo 500
metros em qualquer lado do arranjo; e um perfil de plano de fundo horizontal
(“depth plane”) na profundidade de 200 metros abaixo do arranjo.
As Figuras II.1.7 até II.1.12 apresentam os perfis de amplitude pico‐a‐pico
do arranjo de 2.320 polegadas cúbicas, nas respectivas direções: longitudinal
(“inline”), vertical transversal (“crossline”) e plano de fundo horizontal (“depth
plane”) tanto na unidade bar-m quanto em dB.
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Figura II.1.7: Perfil longitudinal (“inline”) na amplitude pico‐a‐pico do arranjo de
canhão 2320_2000 até a distância e profundidade de 500 metros (Escala de cores
de 0,00 a 6,00 bar‐metros).

Figura II.1.8: Perfil longitudinal (“inline”) na amplitude pico‐a‐pico do arranjo de
canhão 2320_2000 até a distância e profundidade de 500 metros (Escala de cores
de 120,00 a 195,00 dB).
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Figura II.1.9: Perfil vertical transversal (“crossline”) na amplitude pico‐a‐pico do
arranjo de canhão 2320_2000 até a distância e profundidade de 500 metros (Escala
de cores de 0,00 a 6,00 bar‐metros).

Figura II.1.10: Perfil vertical transversal (“crossline”) na amplitude pico‐a‐pico do
arranjo de canhão 2320_2000 até a distância e profundidade de 500 metros
(Escala de cores de 120,00 a 195,00 dB).
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Figura II.1.11: Plano de fundo horizontal (“depth plane”) na amplitude pico‐a‐pico
do arranjo de canhão 2320_2000 até a distância de 500 metros, na profundidade
de 200m (Escala de cores de 0,03 a 0,61 bar‐metros).
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Figura II.1.12: Plano de fundo horizontal (“depth plane”) na amplitude pico‐a‐pico
do arranjo de canhão 2320_2000 até a distância de 500 metros, na profundidade
de 200m (Escala de cores de 144,00 a 168,00 dB).

A caracterização dos possíveis impactos sobre a fauna de maior
sensibilidade auditiva (mamíferos marinhos), indica que os limiares de detecção
e reação se iniciam quando o som alcança a amplitude sonora de 160dB re: 1
µPa a 1m (e.g. RICHARDSON et al., 1995; SOUTHALL et al., 2007). Sendo
assim, a uma distância de 1 km da fonte, que compreende a área de exclusão
para baleias, golfinhos e tartarugas marinhas estabelecida pelo Guia de
Monitoramento da Biota Marinha do IBAMA (2018), o som alcança a amplitude

Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

Relatório
NAV06_2019

Rev. 01
08/2019

Relatório de Informações Complementares
“Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de
Campos”.

Identificação da Atividade e
do Empreendedor

Página
22/96

sonora inferior a 160dB, intensidade sonora que induziria os limiares de
exposição para lesão e perturbação comportamental.

II.1.6. Descrição do sistema de Registro
Para O-North a aquisição de dados será realizada com a tecnologia de
sistemas de fundo oceânico, utilizando cabos receptores (OBC – Ocean Bottom
Cables) que já estão posicionados na área de aquisição.
São 94,5km de cabos sísmicos distribuídos em 14 linhas que compõem o
sistema de recepção de energia sonora instalados no solo marinho, o qual é
conectado por cabos de fundo à unidade de produção do campo, que recebe e
armazena os dados coletados em cada campanha sísmica, conforme figura
abaixo.

Figura II.1.13: Esquema da distribuição de cabos de fundo para recepção.

Já para Massa a aquisição de dados será realizada com a tecnologia de
cabos curtos rebocados, sendo um sistema com 10 a 20 cabos sísmicos sólidos
rebocados, com comprimento máximo de 150 m cada e separação de 12,5 m,
conforme descrito na tabela
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Tabela II.1.9. Especificações básicas do sensor de recepção da energia sonora
Especificações básicas do sensor de recepção da energia sonora
Tipo
Hydroscience Seamux cabos sólidos
Tipo de fluido
Sólido
Nº. de receptores por grupo
8
Espaçamento
12,5 m
Comprimento do cabo
150m
Profundidade do cabo
2m
Número de cabos
10 - 20
Separação entre cabos
12,5 m
194,1 dB ref 1V / bar @ 20C (19.7V /
Hidrofone
bar)

II.1.7. Mapa da atividade e respectivos shapefiles
A Área da Atividade permanece inalterada, mantendo-se com extensão de
835 km²sobre duas porções do Campo Parque das Conchas, denominadas ONorth e Massa, na Bacia de Campos. A Área da Atividade está localizada a uma
distância mínima de 71 km da costa da cidade de Guarapari e profundidade
mínima de 1500 m. A área de Aquisição perfaz 552 km².
O mapa da atividade, assim como seus respectivos shapefiles são
reapresentados no Anexo II da presente revisão. Ressalta- se que não houve
qualquer alteração em relação às Áreas de Atividade e de Aquisição já
autorizadas na LPS nº 091/13 – 1ª Retificação, concedida em 11 de março de
2016.

II.1.8. Tabela contendo os vértices da área de aquisição e área
de manobra da atividade
Na tabela II.1.10 são apresentadas as coordenadas das áreas de atividade,
as quais são as mesmas da LPS nº 091/13 – 1ª Retificação, concedida em 11
de março de 2016.
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Tabela II.1.10. Tabela com as coordenadas dos vértices da Área de Atividade
Área de Atividade
Vértice

Latitude

Longitude

1

-21°10'5.700"

-40°0'12.708"

2

-21°20'57.372"

-40°0'20.880"

3

-21°21 '2.808"

-39°48'4.680"

4

-21°14'49.272"

-39°47'59.244"

5

-21°11'41.136"

-39°39'34.812"

6

-21°0'57.636"

-39°44'7.476"

7

-21°6'3.024"

-39°57'37.404"

8

-21°10'5.700"

-39°55'53.688"
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II.2. Projetos Ambientais

II.2.1 Projeto de Controle da Poluição
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II.2.1. Projeto de Controle de Poluição (PCP)
O empreendimento está localizado nos limites da Região 5, área frontal ao
litoral do Espírito Santo (entre Presidente Kennedy e Vila Velha), de acordo com
a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011. Todos os indicadores serão
calculados e enviados à CGPEG. Durante a implementação do PCP serão
utilizadas as tabelas indicadas na Nota Técnica supracitada.
A Shell continuará implementando o PCP como uma das medidas
mitigadoras e seguirá as diretrizes constantes na NT CGPEG/DILIC/IBAMA nº
01/2011 como pode ser comprovado pelo termo de compromisso do Anexo III,
Texto Padrão – Estudo Ambiental.
As metas de implementação do PCP na região 5, foram restabelecidas para
esta campanha, assim como na anterior, conforme solicitação expressa a partir
do Parecer Técnico 02022.000073/2016-44 baseando-se nas campanhas
anteriormente realizadas no campo de Parque das Conchas, porem respeitando
a NT CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/2011 e utilizando o menor quantitativo entre
as campanhas para o estabelecimento da meta. Já as metas de destinação
foram estabelecidas de acordo com todos os resíduos que já foram destinados
durante essas 4 campanhas, e não somente da última. O Apendice 1 PESQUISA SISMICA - PCP - Nota Tecnica 01- 2011, com as metas
estabelecidas também se encontra no Anexo III.
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II.2.2 Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
(PMBM)
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II.2.2. Projeto de Monitoramento da Biota Marinha (PMBM)
Para o Projeto de Monitoramento de Biota Marinha, serão desenvolvidos
os procedimentos de mitigação e monitoramento descritos no novo Guia de
Monitoramento

da Biota

Marítima

em

Pesquisas

Sísmicas

Marinhas,

desenvolvido pela CGMAC/IBAMA (2018).
II.2.2.1. Objetivos
O Projeto de Monitoramento da Biota Marinha possui dois objetivos: (i)
implementar medidas de mitigação do impacto da pesquisa sísmica sobre
mamíferos e (ii) gerar dados padronizados sobre a ocorrência e comportamento
desses grupos para aprofundar o entendimento dos possíveis efeitos causados
pelos disparos de canhões de ar.
O monitoramento deverá ocorrer em duas diferentes frentes de esforço, o
Monitoramento Visual e Monitoramento Acústico. O monitoramento visual será
efetuado por uma equipe de Observadores de Bordo, conforme descrito abaixo.
II.2.2.2. Monitoramento Visual
•

Cada equipe de Observadores de Bordo é formada por 03 (três)
profissionais embarcados, de modo que ao menos 2 (dois) estejam
em esforço de observação simultâneo durante todo o período diurno;

•

Todos os Observadores de Bordo devem ter formação superior em
área compatível com a função, como Biologia, Oceanografia,
Engenharia de Pesca ou Medicina Veterinária. Experiência
acadêmica prévia com mamíferos marinhos é desejável.

•

Pelo menos 2 (dois) profissionais de cada equipe de observadores
terão experiência prévia em observação de biota marinha na mesma
função a bordo de navios sísmicos, por no mínimo 100 dias;

•

Todos os Observadores de Bordo irão passar por treinamento
referente aos procedimentos de observação da biota marinha e de
comunicação interna;

•

Pelo menos dois profissionais de cada equipe serão fluentes na
língua inglesa para que haja comunicação clara com os demais
tripulantes da embarcação sísmica.
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II.2.2.2.1. Observação, detecção e registro da biota marinha
A observação de bordo ocorrerá durante todo o período diurno, enquanto
houver condições adequadas de visibilidade. O monitoramento sempre deve ser
realizado simultaneamente por, no mínimo, dois observadores de biota
independentemente de o navio estar ou não disparando os canhões de ar, como
por exemplo, durante as manobras de mudança de linha, em caso de problemas
técnicos das fontes sonoras ou durante a navegação entre o porto de apoio e a
área de atividade. Esse esforço é importante para o aprimoramento da técnica
de observação e para ampliar o conhecimento sobre a distribuição de mamíferos
e quelônios marinhos nas águas brasileiras, além de possibilitar análises
comparativas das avistagens em diferentes condições operacionais.
Para representação das avistagens e detecções de biota será
convencionado o diagrama representado na Figura II.2.2.1. O observador
responsável pela avistagem deverá utilizar o diagrama para ilustrar a posição
dos animais e o seu deslocamento ao longo da avistagem. Devem ser
registrados os horários e posições dos principais eventos observados, como a
primeira posição avistada, última posição avistada, primeira avistagem dentro da
área de exclusão e menor distância da fonte sísmica.
Para registro das posições será utilizado o sistema de coordenadas radiais
apresentado no diagrama, onde as classes de distância recebem letras de A a E
e os setores radiais recebem números de 1 a 8. Assim, uma posição específica
pode ser registrada através da notação A1 ou E7, por exemplo.
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Figura II.2.2.1. Diagrama de observação da biota onde são representados: o centro
do arranjo dos canhões de ar (centro da figura), a Área de Exclusão de 1.000 m,
as classes de distância em relação ao centro da fonte sísmica (letras A-E) e os
setores correspondentes à direção da avistagem em relação à fonte sísmica
(números 1-8). A posição do navio varia a cada atividade e deve ser desenhada
pelo observador.

Os seguintes procedimentos serão adotados como forma de padronizar a
observação e garantir a eficácia do esforço de observação:
•

Cada embarcação-fonte deve contar com, no mínimo, 3 (três)
observadores de bordo a fim de que ao menos 2 (dois) possam dividir
simultaneamente o campo visual em duas partes, e assim, cobrir toda a
Área de Exclusão (Figura II.2.2.1).

•

Para o esforço de observação, os Observadores devem buscar o
posicionamento em pontos altos da embarcação, permitindo o maior
alcance e cobertura possível da Área de Exclusão. Sempre que possível,
cada Observador deve estar posicionado em um dos bordos da
embarcação (“asas”), revezando o lado periodicamente para minimizar a
fadiga visual. Deve ser evitado o posicionamento centralizado dos
Observadores de Bordo. O melhor posicionamento, ângulo e alcance de
visão devem ser demonstrados no relatório, incluindo os respectivos
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registros fotográficos. Cabe ao empreendedor fornecer as condições
adequadas para a realização da observação de bordo, considerando
parâmetros de conforto e ergonomia.
•

Durante os períodos de descanso e alimentação dos profissionais, deve
ser adotado um sistema de rodízio de forma a manter sempre ao menos
dois Observadores de Bordo ativos no monitoramento.

•

O regime de trabalho do observador deve intercalar períodos de esforço
de observação com períodos de descanso e paradas para refeições.
Sugere-se que o tempo máximo empregado em esforço contínuo de
observação seja de 2 (duas) horas, para evitar a queda na qualidade do
trabalho em função da fadiga. Este período máximo pode ser estendido
em caso de observação de animais na área da atividade. O período
dedicado ao descanso deve ser de, no mínimo, 30 minutos sem quaisquer
atribuições relativas ao trabalho.

•

Deve-se utilizar binóculo com retículo para permitir a estimativa da
distância da avistagem. Métodos complementares que possam aumentar
a precisão das medidas são estimulados.

•

Como a distância entre o navio sísmico e os canhões de ar pode variar
entre diferentes operações, a equipe de Observadores de Bordo deve
“calibrar” o binóculo antes de cada atividade para obter estimativas de
distância mais precisas. Devem ser calibradas pelo menos as distâncias
de 500 e 1000 metros, pois elas são importantes para a avaliação das
classes de distância do animal à fonte sísmica. Sempre que houver
mudanças significativas no posicionamento do arranjo de canhões de ar
a calibragem deverá ser refeita. Ao empreendedor cabe fornecer as
condições materiais e logísticas para a realização da calibragem, como
disponibilizar a embarcação de apoio operacional (workboat) e recursos
humanos para o trabalho. Sugere-se a consolidação da calibragem em
um diagrama a ser mantido com os observadores para referência durante
o esforço de observação. O procedimento de calibragem realizado deve
constar no relatório de atividade.

•

Mesmo após a calibragem do binóculo reticulado, há considerável
imprecisão na estimativa de distâncias na observação de bordo. O
Observador de Bordo deve considerar essa imprecisão na hora de
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determinar a aplicação do procedimento de mitigação. Ou seja, na dúvida,
a estimativa deve ser sempre conservativa e a decisão favorecer a
proteção dos animais.
•

O esforço de observação deve ser iniciado o mais cedo possível, assim
que a luz solar permitir e deve seguir sem interrupções até a baixa
luminosidade do final da tarde inviabilizar a observação. O horário padrão
para o início e o fim do esforço de observação será determinado pelo
horário do nascer e pôr do sol, indicados na instrumentação de navegação
do navio. Esses horários devem ser semanalmente conferidos e
comunicados ao chefe da equipe sísmica.

•

Todos os mamíferos e quelônios marinhos detectados devem ser
registrados nas planilhas padronizadas, mesmo que se encontrem além
da Área de Exclusão.

•

Todas as informações devem ser coletadas de acordo com as planilhas
padronizadas anexas acrescidas dos detalhes que os observadores
julgarem pertinentes.

•

As planilhas devem ser preenchidas de acordo com o que consta no item
Instruções para o preenchimento das planilhas de monitoramento.
Sempre que possível, o registro fotográfico ou em vídeo das observações
deve ser realizado, desde que não prejudique a implementação das
medidas mitigadoras. O registro em vídeo pode ser especialmente útil
para auxiliar os Observadores de Bordo na determinação das espécies
avistadas.

•

Qualquer razão extraordinária que justifique a interrupção do esforço de
observação deve ser relatada na Planilha de Registro da Operação e
Esforço de Monitoramento, no campo Observações e comentários.

•

Qualquer observação de mamíferos ou quelônios marinhos realizada
pelas tripulações dos navios de apoio e barcos assistentes deverá ser
prontamente informada aos Observadores de Bordo para que haja a
tentativa de detecção, registro e identificação dos animais, e a adoção das
medidas de mitigação quando pertinente.
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II.2.2.3. Diretrizes para a operação Sísmica
As diretrizes para a operação sísmica serão apresentadas adiante no
capítulo do Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP).
II.2.2.4. Cronograma
O PMBM começará a ser implantado juntamente com a pesquisa sísmica.
Serão contratados 03 observadores de Bordo, entre biólogos e oceanógrafos
com cursos e/ou treinamentos para função. O Monitoramento ocorrerá durante
toda a pesquisa no período diurno pelos observadores de bordo. E ao final da
pesquisa sísmica será elaborado um relatório com todos os dados obtidos e
esses dados também serão inseridos no SIMMAM.
II.2.2.5. Referências Bibliográficas
MMA/IBAMA/DILIC, 2018. Guia de Monitoramento da Biota Marinha em
Pesquisas Sísmicas Marítimas. Disponível em:
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/petroleo-egas/diretrizes/2018-11-01-ibamaguia_de_monitoramento_da_biota_marinha_outubro.pdf
Acessado em 26 de novembro de 2018.
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II.2.3 Projeto de Monitoramento Acústico Passivo
(PMAP)
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II.2.3. Projeto de Monitoramento Acústico Passivo
As conhecidas limitações do monitoramento visual da biota marinha no
período noturno e em condições precárias de visibilidade levaram ao
desenvolvimento de novas metodologias para a mitigação dos efeitos das
pesquisas sísmicas sobre a fauna marinha. Esse processo de inovação produziu
até o momento pelo menos uma tecnologia funcional: o Monitoramento Acústico
Passivo (MAP), conhecido internacionalmente como PAM – Passive Acoustic
Monitoring.
O MAP emprega sensores acústicos subaquáticos para detectar a
vocalização de mamíferos marinhos, permitindo a aplicação das medidas
mitigadoras mesmo quando o animal não está junto à superfície ou não há
condições para detecção visual.
Embora ainda seja uma tecnologia em desenvolvimento, com grande
potencial de aprimoramento, a sua crescente utilização em pesquisas sísmicas
tem demonstrado relevante valor para a mitigação do impacto da atividade em
cetáceos. Considerando que o MAP é hoje a única ferramenta que permite a
detecção submarina de mamíferos marinhos, o IBAMA estabelece sua utilização
obrigatória em pesquisas sísmicas marítimas no Brasil. Atuando de maneira
coordenada com a observação visual, o MAP pode aumentar significativamente
a eficácia da mitigação do impacto acústico sobre os mamíferos marinhos.
A equipe de operadores do MAP deve ser formada por no mínimo três
profissionais e deve ser exclusivamente dedicada à operação deste projeto. Ao
menos dois destes profissionais deverão possuir experiência comprovada como
operadores de MAP em embarcações sísmicas. Todos devem ter formação
superior compatível e capacitação específica sobre a tecnologia e sua aplicação.
O profissional com menor experiência deverá ter o auxílio e supervisão dos
profissionais mais experientes. Os Operadores de MAP devem ter fluência
suficiente na língua inglesa para que haja comunicação clara com os demais
tripulantes da embarcação sísmica.
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II.2.3.1. Operação do MAP
O esforço de detecção acústica deve ocorrer durante 24 horas por dia.
Sempre que as condições operacionais permitirem, o monitoramento acústico
deve ser realizado independentemente de o navio estar ou não disparando os
canhões de ar, como por exemplo, durante as manobras de mudança de linha
ou em caso de problemas técnicos das fontes sonoras. Esse esforço é
importante para o aprimoramento da técnica de detecção, realização de ajustes
no equipamento, e para ampliar o conhecimento sobre a distribuição de
mamíferos marinhos nas águas brasileiras, seus padrões de vocalização, além
de possibilitar análises comparativas das detecções em diferentes condições
operacionais.
Quaisquer interrupções no MAP devido a problemas técnicos ou
necessidades operacionais devem ser informadas na planilha de Registro de
Operação e Esforço. Visando minimizar interrupções no esforço de detecção
acústica, deverão existir a bordo componentes sobressalentes para todo o
sistema de MAP. Caso os equipamentos apresentem problemas técnicos que
inviabilizem a adequada detecção acústica durante mais de 15 minutos, as
seguintes diretrizes devem ser aplicadas:
•

Se o problema ocorrer à noite ou em condições precárias de visibilidade
com as fontes sonoras ligadas, será permitida a continuidade da linha
sísmica em andamento por um período máximo de uma hora. Após esse
período, a atividade da fonte sísmica deve ser suspensa até que o sistema
MAP seja reparado ou que seja possível a mitigação pelo monitoramento
visual.

•

Será permitida a operação sísmica exclusivamente no período diurno com
o monitoramento visual, por um prazo máximo de 48 horas corridas a
partir da constatação do problema. Ao final deste período a atividade de
pesquisa sísmica deverá ser integralmente interrompida até que se
reestabeleça o pleno funcionamento do MAP.

•

Caso durante o período de 48 horas ocorram condições precárias de
visibilidade, será permitida a continuidade da linha sísmica em andamento
por um período máximo de uma hora. Após esse período, a atividade da
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fonte sísmica deve ser suspensa até que o sistema MAP seja reparado
ou que seja possível a mitigação pelo monitoramento visual.
A mitigação é o principal objetivo do monitoramento e o Operador de MAP
possui autoridade para solicitar a interrupção dos disparos caso julgue ter
identificado animais que possam estar a menos de 1000 metros da fonte sísmica.
Mesmo em casos onde o sistema não é capaz de estimar a distância precisa da
detecção, o Operador do MAP deve utilizar o conhecimento sobre bioacústica
para exercer sua autoridade para fins de mitigação. Como exemplo, caso sejam
detectados cliques em alta frequência típicos de delfinídeos, deve-se assumir
que estes estejam localizados a menos de 1000 metros dos hidrofones do MAP,
dado o rápido decaimento sonoro que essas altas frequências sofrem com a
distância. Da mesma forma, se uma vocalização de baixa frequência, típica de
Misticetos, é forte o suficiente para disparar o alarme automático do PAMGuard,
provavelmente está nas proximidades do arranjo de MAP, pois foi capaz de
superar o ruído ambiente que normalmente dificulta as detecções nessas
frequências.
II.2.3.2. Diretrizes para a operação Sísmica
II.2.3.2.1. Procedimentos para o aumento gradual do pulso sísmico
O procedimento de aumento gradual (soft start ou ramp up), deve ser
empregado sempre que os canhões de ar forem iniciar os disparos, seja para
operação normal ou testes dos canhões. Sobre testes, ver item específico
adiante.
O conceito principal do procedimento é iniciar a operação com disparos de
baixa intensidade de forma a propiciar aos organismos marinhos com
capacidade de locomoção a oportunidade de se afastarem da fonte do ruído. Os
principais passos a serem seguidos nesse procedimento são apresentados a
seguir:
•

Notificar os Observadores de Bordo e Operadores de MAP da intenção
de iniciar o procedimento de aumento gradual com antecedência mínima
de 30 minutos.
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Os Observadores de Bordo e Operadores de MAP deverão realizar a
varredura por, no mínimo, 30 minutos antes do início de qualquer disparo,
para verificar a presença de animais na Área de Exclusão. Caso nenhum
mamífero ou quelônio marinho seja detectado, o procedimento de
aumento gradual poderá ser iniciado.

•

Se for detectado mamífero ou quelônio marinho dentro da Área de
Exclusão, o início dos disparos deve ser adiado até que não sejam
detectados animais nesta área por, no mínimo, 30 minutos. Não deve, em
hipótese alguma, ser realizada qualquer tentativa de aproximação
intencional e condução dos animais para fora da Área de Exclusão.

•

O aumento gradual da intensidade do pulso sísmico deve ser iniciado com
o acionamento do menor canhão do arranjo, em termos de energia
acústica liberada (dB re 1μPa) e volume (pol3). Os demais canhões
devem ser adicionados ao pulso de maneira gradual ao longo do tempo
até o alcance da potência total do arranjo, em uma rampa de potência.
Durante o procedimento de aumento gradual, o intervalo de tempo entre
os disparos deve ser o mesmo a ser utilizado na aquisição de dados. O
procedimento de aumento gradual deve durar, no mínimo, 20 minutos até
o alcance da potência máxima. Para minimizar a emissão de energia
sonora no meio marinho, o procedimento não deve durar mais do que 40
minutos.

•

Se forem detectados animais dentro da Área de Exclusão durante o
procedimento de aumento gradual, os disparos devem ser imediatamente
interrompidos até que os organismos se afastem espontaneamente e se
passem 30 minutos sem que sejam detectados dentro da Área de
Exclusão, quando então o procedimento de aumento gradual deve ser
reiniciado (com duração mínima de 20 minutos).

•

O aumento gradual deve ser planejado de forma a atingir a potência plena
o mais próximo possível do início da linha sísmica (incluindo o Run in).
Longos períodos em potência plena antes do início efetivo da aquisição
de dados serão considerados abusivos.
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II.2.3.2.2. Procedimento de mudança de linha sísmica
Ao passar de uma linha de aquisição sísmica para outra, a embarcação
sísmica pode levar de poucos minutos até algumas horas, dependendo da
tipologia e geometria de aquisição e das condições oceanográficas e
meteorológicas. Em relação aos procedimentos de varredura e aumento gradual
durante a mudança de linha, define-se:
•

Mudança de linha menor do que 20 minutos: os disparos não devem ser
interrompidos, mantendo a potência máxima durante toda a manobra.

•

Mudança de linha maior do que 20 minutos: os disparos devem ser
suspensos ao fim de cada linha e reiniciados de acordo com o
procedimento normal de varredura (30 min) e aumento gradual (mínimo
20 min). Caso a mudança de linha tenha duração maior que 20 e menor
que 50 minutos, a varredura (30 min) poderá ser iniciada ainda no final da
linha sísmica anterior, durante operação em plena potência.

II.2.3.2.3. Operação noturna ou em condições precárias de visibilidade
Durante a pesquisa sísmica, há períodos em que as condições de
visibilidade ficam prejudicadas, em função da ausência de luz natural, condição
do mar, presença de neblina ou forte chuva, por exemplo. No período noturno ou
em condições precárias de visibilidade, não é possível realizar adequadamente
o monitoramento visual da presença de mamíferos ou quelônios marinhos na
Área de Exclusão. Desta forma, a operação noturna ou em condições precárias
de visibilidade somente será permitida com o uso do Monitoramento Acústico
Passivo (MAP).
Durante o período diurno, quando as condições de visibilidade se
deteriorarem, é possível que a capacidade de detecção visual de animais fique
bastante restrita às proximidades do navio sísmico, fazendo com que tal situação
precise ser registrada no relatório de atividades.
Nesse sentido, para auxiliar na definição do que são condições precárias
de visibilidade, os seguintes parâmetros devem ser considerados:
•

Estado do Mar e Vento: estado do mar na escala Beaufort 6 com
velocidade do vento a partir de 26 nós. A partir destas condições a
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superfície do mar apresenta ondulação, espuma (“carneiros”) e borrifos
de água que impedem a observação de animais na superfície; ou
•

Neblina ou chuva no entorno do navio: quando houver neblina densa ou
chuva forte no entorno do navio, formando uma “cortina” que impossibilite
a observação de toda a Área de Exclusão; ou

•

Visibilidade da linha do horizonte: quando não é possível identificar a linha
do horizonte, impossibilitando a utilização dos retículos do binóculo para
determinação da área de exclusão.
Apesar desses critérios de referência, a equipe de observadores de bordo

possui autonomia e autoridade para determinar a situação de visibilidade
precária, mesmo que os parâmetros acima não tenham sido atingidos.
Não há necessidade de paralisação do esforço de observação enquanto
houver luminosidade natural, uma vez que o Monitoramento Acústico Passivo
esteja operacional, viabilizando a continuidade da mitigação. Assim, se as
condições de segurança permitirem, os observadores devem permanecer em
seus postos de observação.
Durante períodos em condições precárias de visibilidade, caso haja a
necessidade de executar a varredura prévia ao início do aumento gradual, esta
pode ser feita através do Monitoramento Acústico Passivo. Os Observadores de
Bordo devem manter a varredura visual simultaneamente, dentro do que as
condições permitirem. Caso o MAP não esteja operacional, a varredura não
poderá ser realizada e os disparos não poderão ser iniciados.
As eventuais avistagens realizadas em condições precárias de visibilidade
continuam determinando a interrupção da atividade caso ocorram dentro da Área
de Exclusão. Nesses casos, o reinício da atividade se dará por meio do
procedimento de aumento gradual, condicionado à ausência de detecção visual
ou acústica por, no mínimo, 30 minutos, conforme detalhado em item específico
neste guia.
Na planilha de registro de avistagem deverá ser indicado o nível de
visibilidade quando da detecção do animal. Na Planilha de Registro da Operação
e Esforço de Monitoramento devem ser indicados os períodos de condições
precárias de visibilidade.
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Embora a mitigação com base no monitoramento visual continue sendo
realizada em condições precárias de visibilidade, a duração desses períodos não
deve ser computada como de efetivo esforço de observação para fins de análise
dos indicadores de avistagens/esforço.
A seguir, são fornecidas diretrizes para situações operacionais específicas
relacionadas à operação noturna ou em condições precárias de visibilidade:
•

Com o MAP em plena operação, a aquisição sísmica poderá ser iniciada
no período noturno ou em condições precárias de visibilidade, desde que
seguidos os procedimentos estabelecidos para varredura (acústica) e
aumento gradual.

•

Caso o MAP esteja transitoriamente paralisado e a operação adentrar o
período noturno ou condições precárias de visibilidade, será permitida a
continuidade da linha sísmica em curso por um período máximo de uma
hora. Após esse período, a atividade da fonte sísmica deve ser suspensa
até que o sistema seja reparado ou que seja possível a mitigação pelo
monitoramento visual.

•

Caso as condições de visibilidade se deteriorem durante uma interrupção
da atividade motivada por detecção visual ou acústica, a operação poderá
ser reiniciada através do procedimento padrão de varredura (acústica) e
aumento gradual, desde que o Monitoramento Acústico Passivo esteja
plenamente ativo.

•

Caso a observação visual torne a ser possível durante um procedimento
de varredura acústica para início de linha ou teste, não é necessário
reiniciar o procedimento. Deve ser feita varredura visual simultânea à
acústica durante o período que restar dos 30 minutos de varredura. De
modo similar, caso haja a perda de condições de visibilidade durante uma
varredura conjunta, o procedimento deve ser continuado apenas com a
varredura acústica.

•

Com o MAP em plena operação, poderão ser realizados testes da fonte
sísmica no período noturno ou em condições precárias de visibilidade,
desde que seguidos os procedimentos estabelecidos para varredura
(acústica) e aumento gradual. Fica proibido o uso do “mecanismo
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alternativo de mitigação” conhecido no jargão como “operação noturna”,
mitigation gun ou single gun.
II.2.3.2.4. Testes da fonte sísmica
Para a realização de testes da fonte sísmica devem ser seguidas as
diretrizes para a varredura prévia e o aumento gradual do pulso sísmico (soft
start). Nestes casos o aumento gradual não deve atingir potência superior àquela
do teste.
Caso o teste seja realizado com potência inferior à potência empregada na
pesquisa sísmica (potência plena), o tempo de duração do aumento gradual deve
ser ajustado de maneira proporcional à potência empregada no teste, para evitar
disparos excessivos no ambiente. Em outras palavras, deve ser mantida a
mesma taxa de incremento (rampa) normalmente utilizada no procedimento de
aumento gradual para determinado arranjo sísmico, até chegar na potência
desejada para o teste.
No caso de testes imediatamente anteriores ao início de linhas sísmicas, o
tempo de duração do aumento gradual entre o final do teste e o início da linha
também deverá ser ajustado de maneira proporcional entre a potência do teste
e a potência plena. Ou seja, para realizar o aumento gradual entre o teste e a
potência plena, não há necessidade de reiniciar o procedimento com potência
mínima, mas aumentar gradualmente a potência de teste até a potência plena,
mantendo a mesma rampa utilizada no aumento gradual completo.
Caso o teste envolva disparos em potência mínima ou apenas de um
canhão de ar (bubble test), mantém-se a varredura prévia, porém não há
necessidade de se adotar o procedimento de aumento gradual.
Em qualquer situação, os disparos devem ser imediatamente suspensos se
houver detecção de mamíferos ou quelônios marinhos na Área de Exclusão.
II.2.3.2.5. Interrupção dos disparos dos canhões de ar
O principal procedimento de mitigação a ser adotado durante a pesquisa
sísmica em relação à biota marinha é a interrupção dos disparos (shutdown),
que deverá obedecer às seguintes diretrizes:
______________________
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Durante a pesquisa sísmica, ao detectar um mamífero marinho ou
quelônio na Área de Exclusão, o Observador de Bordo ou Operador de
MAP deve avisar ao responsável pela operação para que este suspenda
imediatamente os disparos.

•

A obrigação de suspensão dos disparos em caso de detecção de biota
dentro da Área de Exclusão se aplica em qualquer situação onde os
canhões de ar estejam ativos, seja na operação em potência máxima, em
testes ou durante o procedimento de aumento gradual, a qualquer hora.

•

O procedimento de comunicação entre os Observadores de Bordo e
Operadores de MAP e o responsável pela pesquisa sísmica deve ser claro
e simples, de modo que a operação possa ser suspensa a qualquer
momento. Não devem existir procedimentos intermediários que atrasem
o desligamento dos canhões de ar. A mitigação é a prioridade, de forma
que questionamentos e discussões devem acontecer somente após o
cessar dos disparos e do registro completo da detecção.

•

A interrupção dos disparos é o procedimento prioritário de mitigação,
devendo ser executado em qualquer situação onde se detecte mamíferos
ou quelônios marinhos na Área de Exclusão, ainda que à noite ou em
condições precárias de visibilidade.

II.2.3.3. Registro do monitoramento da biota
Além de estabelecer as medidas mitigadoras obrigatórias, o Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha e o Projeto do Monitoramento Acústico Passivo
também possuem o objetivo de gerar dados padronizados sobre a ocorrência e
comportamento de mamíferos e quelônios marinhos para aprofundar o
entendimento dos possíveis efeitos causados pelos disparos de canhões de ar.
Para o registro das informações os Observadores de Bordo e Operadores
de MAP devem utilizar as planilhas disponibilizadas no Guia de Monitoramento
da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas (2018).
II.2.3.4. Descrição dos Equipamentos de MAP
O sistema de monitoramento acústico passivo será fornecido pela empresa
Seiche. Será utilizado um sistema que contará com um arranjo de hidrofones
______________________
Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável

Relatório

Revisão 01

NAV06_2019

08/2019

Página
47/96

Relatório de Informações Complementares
“Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de Campos”.

Projeto de Monitoramento
Acústico Passivo

sólidos de quatro elementos e com resposta de frequência de 10Hz à 200kHz (3
dB). O arranjo de hidrofones do MAP terá 355 metros de comprimento total.
A descrição e especificação dos equipamentos que serão empregados no
MAP estão apresentadas a seguir, contemplando: (i) arranjo de hidrofones; (ii)
cabo de convés e; (iii) sistema de processamento de dados.
II.2.3.4.1 Arranjo de Hidrofones
A composição do arranjo de hidrofones do MAP consiste em um arranjo
sólido com dois pares de elementos de banda larga de frequência (Broadband)
com resposta de frequência de 10 Hz até 200 kHz, medindo 125 metros. A
sensibilidade dos hidrofones é de -166dB re 1V/µPa, conectado a um cabo de
reboque medindo 230 metros.
Um pré-amplificador está conectado a cada hidrofone, além de um sensor
de profundidade (Sensor de pressão Keller PA-9SE-50 20 bar 4-20 mA com
profundidade máxima de 100 m). O diferencial de voltagem é detectado pelo
Measurement Computing USB 1208LS DAQ que pode ser lido diretamente
através do módulo sensor de profundidade do programa PAMGuard.
Os quatro elementos do arranjo estão posicionados em dois pares,
separados 97 metros entre eles. O par de hidrofones 1 e 2 possui uma separação
de 3 metros e o par de hidrofones 3 e 4 possui uma separação de 3 metros
(Figura II.2.3.1). Com este diagrama de separação é possível configurar o
sistema para melhor identificar e localizar os diferentes tipos de sinais.
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Figura II.2.3.1. Separação dos hidrofones do arranjo de MAP e cabo de reboque

II.2.3.4.2 Cabo de Convés
Cabo de 100 metros que conecta o cabo de reboque ao sistema de
processamento de dados na estação de MAP.
II.2.3.4.3 Sistema de Processamento de Dados
O sistema processa o áudio bruto captado pelos hidrofones através de duas
placas de som, a National Instruments DAQ, e a ASIO Fireface (RME Fireface
800).
II.2.3.4.4 Sons de alta frequência (Amplitude de frequência de 0 a 250 kHz):
Serão processados pela placa de som National Instruments Data Aquisition
USB 6521 (NI DAQ). Os canais de áudio para monitoramento de altas
frequências são direcionados para a interface NI DAQ USB 6521. Conectado ao
computador via conexão USB, digitaliza os sinais com taxa de amostragem de
até 500 kHz, que são usados para detectar sinais acústicos de até 250 kHz.
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II.2.3.4.5 Sons de média e baixa frequência (Amplitude de frequência de 0 a
96 kHz):
Serão processados pela placa de som RME Fireface 800. Os canais de
áudio para monitoramento de frequências baixas a médias são direcionados
para a interface Fireface 800. Conectado ao computador via conexão FireWire,
digitaliza os sinais com taxa de amostragem de até 192 kHz, que são usados
para detectar sinais acústicos de 75Hz até 96 kHz (Figura 2.3.2).
A utilização combinada dos itens descritos acima permite o processamento
e monitoramento de frequências que incluem toda a gama de sons de cetáceos,
desde sons de baixa frequência produzidos por baleias, aos clicks de alta
frequência dos golfinhos.

Figura II.2.3.2. Equipamento de processamento de dados do MAP.
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II.2.3.4.6 Configuração de lançamento
Os locais da estação de monitoramento e do ancoradouro do cabo de MAP,
bem como os procedimentos de lançamento do cabo, serão determinados em
uma reunião prévia com a equipe sísmica. Não é possível afirmar nesta etapa
qual será a exata posição dos hidrofones, pois esse posicionamento depende da
configuração dos equipamentos da sísmica (saber qual o guincho disponível
para o ancoradouro). Os hidrofones estarão posicionados o mais distante
possível da popa do navio, a fim de evitar os ruídos gerados pelos propulsores.
A distância em relação aos canhões de ar será definida levando em conta o risco
de emaranhamento, pois os ruídos gerados pelos canhões de ar são pontuais,
são gerando grande interferência no monitoramento como os ruídos dos
propulsores, que são contínuos.
Por se tratar de um navio equipado apenas com as fontes sísmicas, onde
não estarão presentes os cabos com os sensores sísmicos (conhecidos como
streamers), são esperados menos ruídos provenientes dos propulsores do navio,
pois estes serão menos exigidos e trabalharão com potência reduzida.
Por não estarem presentes os cabos sísmicos o arranjo de hidrofones
poderá ser lançado ultrapassando as fontes sísmicas, conforme esquema
apresentado na Figura II.2.3.3, não havendo o problema de enroscar nos cabos
sísmicos. As fontes sísmicas estarão posicionadas a aproximadamente 135
metros da popa do navio, desta maneira o arranjo de hidrofones ficará disposto
após as fontes sísmicas.
Pretende-se lançar 320 metros de cabo, sendo essa distância suficiente
para amenizar os ruídos gerados pelos propulsores do navio. Somente após
testes de lançamentos no local do projeto será possível saber a posição exata
do arranjo, porém a intenção será lançar o mínimo de 300 metros, ou o mais
próximo possível deste distanciamento.
A configuração de lançamento varia a cada projeto e depende também das
condições meteorológica, podendo ser modificada e adequada, a fim de eliminar
o máximo possível os ruídos, maximizando assim as chances de detecção.
Os hidrofones estarão a uma profundidade média entre 20 e 25 metros,
essa profundidade é alcançada balanceando o peso do arranjo, adicionando ou
retirando peso variáveis, dependendo da velocidade do navio e da corrente
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marítima. A profundidade de 20 metros ou mais, é a recomendada para o
trabalho, pois é uma profundidade onde os equipamentos da sísmica não estarão
posicionados, evitando assim o emaranhamento. Nessa profundidade o
equipamento de MAP é capaz de detectar os sinais emitidos pelos cetáceos e
calcular a posição dos grupos.

Figura II.2.3.3. Configuração de lançamento

A configuração dos equipamentos poderá variar em relação ao modelo e
algumas especificações, devido à disponibilidade no mercado no momento de
sua instalação, porém essa variação não altera o desenvolvimento do projeto,
tampouco a sensibilidade do sistema em detectar sinais acústicos. Os
equipamentos utilizados serão previamente testados antes do início do projeto.
II.2.3.5. Ocorrência de espécies na região
A área possui um grande espectro de cetáceos, vocalizando desde baixas
até altas frequências e o raio de alcance da vocalização é totalmente dependente
da frequência e amplitude da fonte (cetáceos) (Tabela II.3.3.1). Os cetáceos que
vocalizam em baixa frequência nessa área (como a baleia azul), possuem um
grande potencial de vocalização com um raio de alcance superior a 100 km e os
cetáceos que vocalizam em alta frequência (como cachalotes e golfinhos),
possuem um raio de alcance reduzido de apenas algumas centenas de metros.
Os operadores de MAP irão adicionar as informações de vocalização das
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espécies encontradas na área no PAMGuard. No que diz respeito ao
"mascaramento", este tende a acontecer para as espécies de longo alcance,
quando as mesmas se encontram mais distantes do navio, fora da área de
segurança
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Tabela II.2.3.1. Faixas de vocalização de algumas espécies de ocorrência na região adaptada de Richardson et al. (1995) e MMS
(2004).
Família

Mysticeti

Subordem

Min
dBre 1mPa
151
151
165

Espécie

Nome Comum

Natureza do Som

Balaenoptera bonaerensis

Baleia-minke-antártica

“clicks”
Lamentos
“down sweeps”

Balaenoptera borealis (*)

Baleia-sei

“Fmsweeps”

Balaenoptera musculus

Baleia azul

Lamentação
Lamentos graves

188
160

Lamentos agudos

Max
dBre 1mPa
175

Nível não declarado

12-390
14-118

Questionável

186

155

165

30-750

152

174

70-245
100-930
700-950

Baleia-fin

Balaenoptera edeni

Baleia-de-bryde

Lamentação
Lamentos pulsados
Pulsos discretos

Eubalaena australis

Baleia Franca Austral

“Tonal”
Pulsos de lamento

172

187

Musicas
Choro
Estouros de Buzinas
Lamentos
Som grutal
Sucessão de pulsos
Assopros dentro dágua

144
179
181
175
190
179
158

174
181
185

“Slaps”

183

192

Megaptera novaeangliae

Baleia Jubarte

Observações

1500-3500

Balaenoptera physalus

Balaenopteridae

Frequência
Hz
3300-20000
60-140
60-130

30-1250
30-2200
30-8000
750-1800
410-420
20-1800
25-1900+
25-1250
100-2000

181

30-1200
(continua)
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(Continuação do Quadro II.2.3.1)

Physeteridae

Physeter macrocephalus
Globicephala
macrorhynchus

Cachalote
Baleia-piloto-de-peitoraiscurtas

Feresa attenuata

Orca-pigméia

Grampus griseus

Golfinho-de-Risso

Peponocephala electra

Golfinho-cabeça-demelão

“Clicks”

160

180

Assovios

700-30000
Frequência não
conhecida

Assovios

100 - 9000

Frequência não
conhecida
Assovios

Odontoceti

Pseudorca crassidens

Falsa-orca

“clicks” de ecolocalização

220

228

Assovios

Delphinidae
Orcinus orca

Stenella attenuata
Stenella frontalis
Stenella longirostris
Steno bredanensis
Tursiops truncatus

Orca

Golfinho-pintadopantropical
Golfinho-pintado-doAtlântico
Golfinho-rotador
Golfinho-de-dentesrugosos
Golfinho-nariz-de-garrafa

______________________
Coordenador da Equipe

100-30000

4000-9500
25000-35000;
95000-130000
1500-18000

Chamadas pulsadas

160

500-25000

“clicks” de ecolocalização

180

12000-25000

Assovios

5000 - 30000

Assovios

100 - 30000

Assovios

5000 - 30000
Frequência não
conhecida

Assovios

125

173

800-24000

Clicks de ecolocalização

218

228

110000-130000
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II.2.3.6. Cronograma de Atividades
O PMAP começará a ser implantado juntamente com a pesquisa sísmica.
Serão contratados 03 operadores de MAP, entre biólogos e oceanógrafos com
cursos e/ou treinamentos para função
O Monitoramento ocorrerá durante toda a pesquisa nos períodos diurno e
noturno. Com exceção dos períodos durante o trânsito da embarcação entre a
área de atividade e o porto, devido à alta velocidade de cruzeiro da embarcação,
que juntamente com as forças das correntes marítimas pode danificar o
equipamento. E ao final da pesquisa sísmica será elaborado um relatório com
todos os dados obtidos e esses dados também serão inseridos no SIMMAM.
II.2.3.7. Metas e Indicadores
II.2.3.7.1. Metas
•

Monitorar 24 horas por dia, diariamente durante a operação;

•

Interrupção imediata da fonte sonora após a detecção de animais
alvo dentro da área de segurança;

•

Documentar todos os eventos (Preencher a planilha);

•

Quantificar e qualificar (especificar) 100% das detecções na área.

II.2.3.7.2. Indicadores
•

Número de horas de monitoramento;

•

Número de interrupções das fontes sonoras em relação ao número
de detecções dentro da área de segurança;

•

Quantidade de detecções realizadas;

•

Quantidade de espécies identificadas em relação ao número de
detecções.

II.2.3.8. Acompanhamento e Avaliação
Ao longo do projeto serão preenchidas planilhas toda vez que seja
observada alguma vocalização, mesmo que não seja necessária a parada dos
canhões de ar.
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II.2.3.9. Responsável pela elaboração do PMAP e equipe executora
Em cada embarque a equipe do PMAP será formada por três profissionais
sendo que ao menos dois, deverão possuir experiência comprovada como
operadores de MAP em embarcações sísmicas.
Na Tabela II.3.3.2 estão listados os seis profissionais envolvidos no projeto.
Os CTFs desses profissionais são apresentados no Anexo IV.
Ressaltamos que todos os profissionais têm curso de operação do
equipamento do MAP e terão um treinamento para nivelamento previamente ao
embarque.
Tabela II.2.3.2. Equipe técnica executora do PMAP
Operador

Curso

Felipe Penin
Luciano Raimundo Alardo
Solto
Carla de Assis
Bárbara dos Santos
Rodrigo Santos
Carolina Minete

Bio-Waves - CA/USA 2011

Experiência com MAP
em Sísmica
Operador e líder de equipe

Ecocean – SP/BR 2016

Operador

465053

Seiche - RJ/BR 2014
NAV – RJ/BR 2016
Toveri – RJ/BR 2017
Toveri – RJ/BR 2018

Operador e líder de equipe
Operador
Operador
Operador

435534
7449726
1484074
5565158

CTF/ IBAMA

II.2.3.10. Referências Bibliográficas
MMS, 2004. Final Programmatic Environmental Assessment. Geological and
Geophysical Exploration for Mineral Resourses on the Gulf of Mexico
Outer Continental Shelf. EUA. Julho 2004. MMS 2004 – 054. Disponível
no sítio http://www.gomr.mms.gov/homepg/regulate/environ/nepa/2004054.pdf.
Richardson, W.J., C.R. Greene, C.I. Malme, and D.H. Thomson. 1995. Marine
Mammals and Noise. Academic Press, San Diego, CA, 576 pp.
MMA/IBAMA/DILIC, 2018. Guia de Monitoramento da Biota Marinha em
Pesquisas Sísmicas Marítimas. Disponível em:
https://www.ibama.gov.br/phocadownload/licenciamento/petroleo-egas/diretrizes/2018-11-01-ibamaguia_de_monitoramento_da_biota_marinha_outubro.pdf
Acessado em 26 de novembro de 2018.
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II.2.4 Projeto de Monitoramento de Impactos de
Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE)
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II.2.4. Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e
Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE)

O Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações
sobre a Avifauna (PMAVE) é uma ferramenta utilizada na orientação das ações
de atendimento e manejo emergencial de aves que possam ser atraídas pelas
unidades marítimas.
O referido projeto se aplica em casos como: animais feridos, debilitados ou
que necessitem de atendimento especializado, ou ainda aqueles que venham a
óbito, encontrados na área da unidade marítima.
Nesse sentido e em atendimento ao guia de elaboração apresentado pela
NT n° 02022.000089/2015-76 CGPEG/IBAMA, foi elaborado o PMAVE para a
atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas - Bacia de
Campos, o qual é apresentado no Anexo V.
No Anexo VI é apresentada também a Relação de Equipe Técnica – RET
na versão em Pdf, assinada e em Word.
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II.2.5 Projeto de Comunicação Social (PCS)
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II.2.5. Projeto de Comunicação Social (PCS)
O Projeto de Comunicação Social é condicionante para mitigação dos
impactos socioeconômicos, especialmente em relação aos conflitos relativos ao
uso do espaço marítimo.
II.2.5.1. Objetivos
II.2.5.1.1 - Objetivo Geral
Divulgar informações sobre os aspectos da atividade de “Pesquisa Sísmica
Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de Campos”, especialmente
aqueles relacionados aos seus impactos socioambientais, as medidas a serem
adotadas pelo empreendedor para mitigação e controle destes impactos e a
legislação aplicada, visando minimizar o impacto sobre os grupos que utilizam o
espaço marítimo no qual será realizada a atividade em questão.
II.2.5.1.2 - Objetivos Específicos
•

Informar as partes interessadas, envolvendo as autoridades e
representantes de grupos sociais potencialmente impactados
(público-alvo), sobre as características da pesquisa sísmica
marítima da Shell e dos Projetos de Monitoramento e Controle
Ambiental a elas associados, localização ds área de atividade,
período de execução, configurações e equipamentos;

•

Informar diariamente o público-alvo sobre a localização do navio
quando estiver em operação;

•

Esclarecer dúvidas e questionamentos em torno da atividade e do
licenciamento ambiental;

•

Receber e responder críticas e sugestões;

•

Prover canal de comunicação para qualquer situação acidental
envolvendo barcos e equipamentos de pesca na danificados ou
perdidos em função da pesquisa sísmica.

II.2.5.2. Metodologia
O PCS prevê instrumentos de comunicação para divulgar a atividade
durante todo o período de sua realização, sendo o primeiro contato da Shell com
o público-alvo realizado cinco dias antes do começo da atividade de pesquisa
sísmica.
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A divulgação da atividade será feita por meio de material impresso, correio
eletrônico, publicação em sites oficiais de navegação, radiodifusão, e
disponibilização de canais permanentes para contato telefônico ou por correio
eletrônico.
Os materiais impressos são compostos por cartazes e panfletos contendo
a descrição da atividade, aspectos e impactos ambientais na área de influência
da atividadee as medidasde mitigação adotadas. Este material será distribuído
pelos correios para as partes interessadas listadas nas tabelas II.2.5.1, II.2.5.2 e
II.2.5.3 e pode ser encontrado no Anexo VII. O correio eletrônico também será
usado para a divulgação da atividade, a um grupo de interesse ampliado, este é
apresentado na tabela II.2.5.4.
Durante toda a atividade serão disponibilizados uma linha telefônica
gratuita e um correio eletrônico para esclarecimento de dúvidas. Esses canais
de comunicação serão informados em todos os instrumentos do PCS, bem como
os canais de contato do Ibama.
Também serão veiculados anúncios sobre a atividade em rádios de
frequência marítima (VHF ou SSB) informando detalhes da operação, como as
características e posição do navio, com a frequência de três vezes ao dia, sendo
que os horários para divulgação serão no período da manhã, meio-dia e final da
tarde. A seguir é apresentado o texto contendo as informações a serem
transmitidas:
“A Shell Brasil inicia em novembro de 2019 as atividades de Pesquisa
Sísmica Marítima no Bloco BC-10, no Parque das Conchas, Bacia de Campos,
a 71 quilômetros da costa do município de Guarapari, no Espírito Santo. As
atividades serão realizadas pelo Navio Neptune Naiad, caracterizado pelo casco
azul e superestrutura branca. A Shell reafirma o compromisso de cumprir
com rigor as normas ambientais e marítimas vigentes no país e reforça a
importância de todos respeitarem a distância mínima de 05 milhas náuticas
do navio para garantir a segurança da atividade e das embarcações que
trafegam na região.
A comunicação com o Navio pode ser feita via Rádio VHF (canal
16). O Navio informa a posição diária pelo Sistema SISTRAM da Marinha
do Brasil.

______________________
Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável
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Para mais informações ou em caso de acidente entre em contato
com Nav Oceanografia no telefone 90 (XX) 21 3145-7853, ou, em horário
comercial, com a Shell no telefone 0800-727-5270. Contato com o
IBAMA, LINHA VERDE 0800-618080, ou CGPEG. (21) 3077-4277”.
As rádios de frequência marítima definidas para esta atividade serão: rádio
costeira de Niterói PUE-45 (SAPERJ), estação costeira ZXU-75 de Itaipava
(APEDI) e a rádio costeira de São Francisco de Itabapoana.
Este Projeto de Comunicação Social prevê a abordagem direta às
embarcações pesqueiras próximas a área de atividade monitoradas com apoio
de Planilhas de Controle de Abordagem das Embarcações Pesqueiras. As
embarcações assistentes contarão cada uma com um técnico ambiental
(engenheiro de pesca ou área afim) para realização destas abordagens.
II.2.5.2.1 – Partes Interessadas e Público-Alvo
Constitui público-alvo a totalidade de grupos de interesse que possam vir a
ser impactados pela atividade de pesquisa sísmica, bem como, as organizações
públicas que possuem como foco a regulação, o fomento e a proteção do meio
ambiente e das atividades econômicas que fazem uso do espaço requerido pela
pesquisa sísmica, conforme apresentado nas tabelas II.2.5.1, II.2.5.2 e II.2.5.3.
Em relação ao setor pesqueiro destacam-se os seguintes municípios e
respectivas unidades de federação que possuem frota pesqueira com potencial
para utilizar a região da atividade de pesquisa sísmica: Vitória-ES, Itaipava-ES,
Piúma-ES e Guarapari-ES.
Tabela II.2.5.1. Lista do público-alvo do setor pesqueiro.
Entidades de Classe dos Pescadores
Rio de janeiro
Sindicato dos Pescadores dos
Estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo.

SAPERJ
Sindicato
dos
Armadores de Pesca do Rio de
Janeiro
Superintendência Federal
Agricultura,
Pecuária

______________________
Coordenador da Equipe

de
e

R. Buenos Aires, 2 / Sala 302 - Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20070-020
(21) 3553-5416
diretorantonio@hotmail.com
Antônio Moreira da Silva
R. Presidente Craveiro Lopes, 200 – Niterói – Rio de
Janeiro. CEP: 24110-340
(21) 3492-1235 / 2719-0455 / 2621-8731
presidentesaperj@uol.com.br
Alexandre Guerra Espogeiro
Av. Rodrigues Alves, 129 – Centro, sala 1103
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.081-250

______________________
Técnico Responsável
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Abastecimento do Rio De Janeiro
- SFA/RJ

SAP – Secretaria de Aquicultura e
Pesca

Capitania dos Portos do Rio de
Janeiro

Associação dos Pescadores e
Armadores da Pesca do Distrito
de Itaipava (APEDI)

Colônia de Pescadores do Estado
do Espírito Santo

Capitania dos Portos do Estado
do Espírito Santo

Colônia de pescadores de Piúma
Z9
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(21) 2291-4141
gab-rj@agricultura.gov.br
jose.essiomar@agricultura.gov.br
José Essiomar Gomes da Silva
Av. Rodrigues Alves, 129 – 2º Andar – Centro – Rio de
Janeiro. CEP: 20.081-250
(21) 2203-1016
Jaime.cmarinho@agricultura.gov.br
Jaime Cavalcante Marinho
Av. Alfred Agache, s/nº - Praça XV - Centro - Rio de
Janeiro. CEP: 20021-000
(21) 2104-7197
https://www.marinha.mil.br/cprj/contato
Capitão Renato Berna Salgueirinho
Espírito Santo
Rua Neuci Rocha Raposo, 365 - Itaipava – Itapemirim - ES
- CEP: 29338-000
(28) 3529-1706
apedi@infopraia.com.br
Jorge Fernandes de Freitas
Rua Almirante Tamandaré, 23 – Praia do Suá – Vitória – ES
CEP: 29052-190
(27) 3235-7348 | (27) 3227-2014 | (27) 3026-7399
Manoel Bueno dos Santos
Rua Belmiro Rodrigues da Silvas, 145 – Enseada do Suá –
Vitória – ES – CEP:29050-435
(27) 2124-6500 | (27)3334-6401 | (27) 3334-6403
Capitão Silvio Fernando Ferreira
Rua Alberto Taylor, 1056 – Centro - Piúma, ES CEP: 29285-000
(28) 99908-0407
Mauro Bourguignon dos Santos

Na tabela II.2.5.2 estão listados os órgãos gestores responsáveis pela
gestão das unidades de conservação na área de influência, e estão listados
também os centros de pesquisa.
Tabela II.2.5.2. Lista do público-alvo – Órgãos Gestores de Unidades de
Conservação e Centros de Pesquisa.
Órgãos Gestores de Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa
SMAC – Secretaria Municipal do Rua Afonso Cavalcante, 355/12º andar, sala 1275 - Cidade
Meio Ambiente do Rio de Janeiro Nova CEP 20211-110 - Rio de Janeiro – RJ
Rodovia BR 262, KM 0 – Jardim América – Cariacica / ES
IEMA – Instituto estadual de meio CEP: 29140-130
ambiente e recursos hídricos
(27) 3636-2570
cguc@iema.es.gov.br
Av. Venezuela, 110 – Centro – Rio de Janeiro - CEP: 20081312
INEA – Instituto Estadual do
(21) 2332-4604
Ambiente
faleconosco@inea.rj.gov.br
ca@inea.rj.gov.br
Isaura Maria Ferreira Frage

______________________
Coordenador da Equipe

______________________
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Órgãos Gestores de Unidades de Conservação e Centros de Pesquisa

Projeto TAMAR
Centro TAMAR – ICMBio (ES)

Centro Nacional De Pesquisa e
Conservação de Mamíferos
Aquáticos - CMA
Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Aves Silvestres CEMAVE

Sede Nacional: Praia do Forte, Mata de São João – Bahia
Caixa Postal 2219 – CEP: 41.950-970 - Salvador
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 451 Ed. PetroTower,
sala 1601 - Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29050-335
(27) 3222-1417 / 3222-4775
João Carlos Alciati Thomé
Edifício Vistamar Premium Offices
Rua Alexandre Herculano, 197 - Sala 1709
Gonzaga, Santos-SP,
CEP: 11050-031
BR 230 - KM 10
Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, Renascer
Cep: 58.108-012 - Cabedelo-PB
(83) 3245-5001 / 3245-5278

Está listada na tabela II.2.5.3, a entidade responsável pelo fretamento de
navios transatlânticos que podem trafegar na rota de navegação das
embarcações entre a área de atividade e o porto.
Tabela II.2.5.3. Lista do público-alvo relacionado ao turismo.
Operadoras de Cruzeiros “Transatlânticos”
Rua das Figueiras, 501 – 8º Andar
Jardim Santo André – SP - Cep: 09080-370

CVC Viagens

Na tabela II.2.5.4, é apresentada a lista dos grupos de interesse ampliado,
todas relacionadas a execução do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP)
da Bacia de Campos, as quais receberão os avisos de início e término da
atividade por meio de correio eletrônico.
Tabela II.2.5.4. Lista de endereços de correio eletrônico dos grupos de interesse
ampliado.
Entidade

Endereço de E-mail

CTA – Serviços em Meio Ambiente (PMP)

dpessoal@cta-es.com.br

Projeto Baleia Jubarte

enrico.marcovaldi@baleiajubarte.org.br

IPRAM – Instituto de Pesquisa
Reabilitação de Animais Marinhos

e

contato@ipram-es.org.br

Instituto Argonauta

institutoargonauta@uol.com.br

Instituto Australis- Projeto Baleia Franca

projeto@baleiafranca.org.br

IpeC – Instituto de Pesquisas Cananéia

ipecpesquisas@gmail.com

Gremar – Resgate de animais marinhos

contato@gremar.org.br

______________________
Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável
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Endereço de E-mail

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajai

abarreto@univali.br

II.2.5.2.2 – Ações de Ressarcimento
Este Projeto de Comunicação Social prevê a abordagem direta às
embarcações pesqueiras próximas a área de atividade monitoradas com o
emprego das Planilhas de Controle de Abordagem das Embarcações
Pesqueiras. Cada embarcação de apoio terá a disponibilidade de um técnico
ambiental (engenheiro de pesca ou área afim) para realização destas
abordagens.
No que tange às ações de ressarcimento, para efetivação dos pagamentos
aos proprietários pelos bens de produção, o proprietário ou mestre da
embarcação será orientado via meios de comunicação do PCS, no mar ou em
terra, para informar o ocorrido. Após esse contato será agendada uma entrevista
com o requerente.
Após os procedimentos de avaliação, todas as ações de ressarcimento
serão realizadas ao proprietário da embarcação, independente do mesmo ser ou
não associado a uma entidade de classe.
II.2.5.3. Metas e Indicadores
Na

tabela

II.2.5.5

são

apresentadas

as

metas

e

indicadores,

correlacionados com os respectivos objetivos, do PCS a ser implementado para
a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia
de Campos.
Tabela II.2.5.5. Metas e indicadores do PCS
Objetivos
•

Informar
as
partes
interessadas potencialmente
impactados
(público-alvo),
sobre as características da
pesquisa sísmica marítima •
da Shell e dos Projetos de
Monitoramento e Controle
Ambiental a elas associados,
localização da área de
atividade,
período
de
execução, configurações e
equipamentos.

______________________
Coordenador da Equipe

Metas

Indicadores

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 versus Nº de entidades
levantadas como partes interessadas.

•

Nº de correios eletrônicos enviados,
cópias e o período de envio.

______________________
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•

•

Informar
diariamente
o
público-alvo
sobre
a •
localização do navio quando
estiver em operação.

Esclarecer
dúvidas
e
questionamentos em torno
da
atividade
e
do
licenciamento ambiental.

•

•

Receber e responder críticas
•
e sugestões.

•

Prover
canal
de
comunicação para qualquer
situação
acidental •
envolvendo
barcos
e
equipamentos de pesca na
danificados ou perdidos em
função da pesquisa sísmica.
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•

Nº de anúncios veiculados e o período
de sua veiculação por meio do Aviso aos
Navegantes e por meio de rádio local.

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

Nº de abordagens a embarcações de
pesca.

•

Nº de reclamações e dúvidas a respeito
da atividade recebidas versus Nº de
respondidas pela empresa.

•

Matriz de Sistematização e Tabela de
Agrupamento de Contribuições.

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

Nº de incidentes ocorridos com barcos
ou equipamentos de pesca e descrição
das medidas tomadas em cada caso.

Divulgar o início e o término
da atividade.

Responder a 100% das
dúvidas e reclamações.

Comparação das localidades de origem
das embarcações abordadas durante a
atividade com as localidades da Área de
Influência.

Matriz de Sistematização e Tabela de
Agrupamento
de
Contribuições
apresentados no Relatório Ambiental.

II.2.5.4. Acompanhamento e Avaliação
A eficiência do PCS será avaliada através das metas e indicadores
ambientais estabelecidos no escopo deste projeto.
O desempenho do PCS será acompanhado e avaliado ao longo de sua
implementação, permitindo, se necessário, a implementação de medidas
corretivas, preventivas, ou mesmo a modificação de algum aspecto do projeto
que não estejam atendendo às metas e objetivos propostos no projeto.
Ao término do projeto todas as informações levantadas pelo PCS serão
utilizadas para a elaboração do relatório final de atividade sísmica.
II.2.5.5 Cronograma de Atividades
O cronograma de atividades do PCS é apresentado na tabela II.2.5.6.
Tabela II.2.5.6. Cronograma de atividades do PCS.
Etapas do PCS

Tempo de Execução

Distribuição dos Materiais de Divulgação

Até 5 dias antes do início da pesquisa
sísmica prevista para novembro de 2019

______________________
Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável
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Anúncio em Estação de Rádio Costeira de
frequência marítima

Início 5 dias antes do começo da pesquisa
sísmica prevista para novembro de 2019 e
durante toda pesquisa sísmica

Veiculação no Aviso aos Navegantes

Durante toda pesquisa sísmica

Abordagem Direta ou por Rádio no Mar

Durante toda pesquisa sísmica

Disponibilização de canal de comunicação
para dúvidas e reclamações

Durante toda pesquisa sísmica

II.2.5.6 Referências Bibliográficas

Guia de comunicação social em atividades de aquisição de dados sísmicos Classe 3 - Abril/2005
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Coordenador da Equipe
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II.2.6 Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores (PEAT)
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Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável
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II.2.6. Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)
II.2.6.1. Justificativa
Em consonância com o Termo de Referência 020/2018 para o
licenciamento da atividade, neste item são apresentados os módulos específicos
complementares ao Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)
do PCAS da SAExploration, EAD contratada pela Shell para execução dessa
atividade de pesquisa sísmica.
Conforme apresentado no PCAS da SAExploration, através do Projeto de
Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT), se propõe:
“Apresentar para a tripulação marítima e sísmica um conteúdo
mínimo

que

aborde

informações

sobre

as

características

socioeconômicas e ambientais da área onde ocorrerá o levantamento,
as condicionantes da licença ambiental e os procedimentos dos Projetos
de Monitoramento e Controle Ambiental. Isso permitirá que os
trabalhadores avaliem as implicações, possíveis impactos e riscos
socioambientais decorrentes do empreendimento nos meios físicos
naturais e sociais das áreas de influência do empreendimento,
contemplando os recursos humanos direta ou indiretamente envolvidos”.
II.2.6.2. Objetivos
•

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.

______________________
Coordenador da Equipe

______________________
Técnico Responsável
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II.2.6.3. Metas
•

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

•

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

II.2.6.4. Indicadores Ambientais Quantitativos e Qualitativos
•

Número absoluto e o percentual de tripulantes treinados por módulo;

•

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

•

Resultado das avaliações individuais.

II.2.6.5. Público-Alvo
Membros das tripulações marítimas e sísmicas do navio sísmico, navio de
apoio e instalação e embarcação assistente.
II.2.6.6. Metodologia e Descrição do Projeto
De acordo com o PCAS da SAExploration, o PEAT será 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. A divisão deste conteúdo em módulos tem o propósito de
conferir ao Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores um caráter
continuado e dinâmico. Para que o coordenador do projeto possa planejar a
aplicação dos Módulos Ambientais por tripulante, será realizado um
acompanhamento da tripulação e dos treinamentos ministrados por meio de uma
planilha de monitoramento e controle dos módulos aplicados, contendo todos os
tripulantes que embarcaram e desembarcaram e quando receberam cada
módulo do PEAT. Este Controle Geral de Dados possui a data de todos os
módulos aplicados por tripulante e a indicação da LPS correspondente ao
módulo. Desta forma, pôde-se verificar que informação sobre meio ambiente e
pesquisa sísmica que cada tripulante envolvido na atividade recebeu.
Todo tripulante receberá pelo menos os quatro módulos básicos de
educação ambiental, que tem um total de 8:00h:

______________________
Coordenador da Equipe
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•

Módulo I - Geral

•

Módulo II - Regional

•

Módulo III - Local

•

Módulo IV - Controle da Poluição (PCP)
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Haverá ainda mais dois módulos específicos extras, que serão ministrados
para público-alvo diretamente envolvido com a tomada de decisões, específica
às medidas de mitigação e controle destes Projetos Ambientais:
•

Módulo V - Monitoramento da Biota Marinha e Monitoramento
Acústico Passivo (PMBM/PMAP)

•

Módulo VI - Comunicação Social (PCS)

O presente relatório de informações complementares apresenta um
detalhamento dos módulos II – Regional, III – Local, IV - Controle da Poluição
(PCP), V - Monitoramento da Biota Marinha e Monitoramento Acústico Passivo
(PMBM/PMAP) e VI - Comunicação Social (PCS) em termos de conteúdo,
divisão da carga horária, metodologia e do material didático a ser empregado
durante os eventos de capacitação do público-alvo.
II.2.6.6.1. Conteúdo Mínimo do Módulo II- Regional
O presente módulo apresentará considerações sobre a localização da
bacia sedimentar, variáveis físicas do oceano, meio biótico e sua sensibilidade
ambiental,

unidades

de

conservação

da

região

e

características

socioeconômicas.
Utilizará recursos didáticos variados como apresentação de slides, filmes,
fotos e um jogo diferenciado, como podem ser vistos na tabela 3.6.1. Neste
módulo, assim como o módulo geral, os recursos didáticos são os mesmos para
todos os tripulantes.
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Tabela II.2.6.1. PEAT - Módulo II - Regional.
ASSUNTO
Localização da
Bacia Sedimentar

Aspectos
meteocenográficos

Sensibilidade
socioambiental da
região

MÓDULO II - REGIONAL
CONTEÚDO
CARGA (H)
Conteúdo: Apresenta uma introdução sobre bacia sedimentar
onde será realizada a pesquisa sísmica com uma abordagem
0:30
regional.
Recurso Didático: Audiovisual
Conteúdo: Apresenta noções sobre meteorologia e oceanografia,
incluindo a dinâmica oceanográfica, representada pelas correntes
marítimas, clima de ondas e ventos e sua influência na atividade
0:30
sísmica.
Recurso Didático: Audiovisual
Conteúdo: Apresenta os ecossistemas marinhos e costeiros,
enfatizando as principais espécies marinhas que ocorrem na
região, suas vulnerabilidades face aos levantamentos sísmicos e
a forma de contorná-las, áreas de importância biológica, migração
e desova. Localiza e caracteriza as Unidades de Conservação
Ambiental presentes na região (bacia), sua tipologia e
1:00
necessidades de preservação. Apresenta as atividades
socioeconômicas da região.
Recurso Didático: Audiovisual e tarjetas com fotos de
ecossistemas e socioeconômia da costa, que são usados com um
jogo da memória.
TOTAL MÓDULO II
2:00

II.2.6.6.2. Conteúdo Mínimo do Módulo III –Local
O módulo III amplia, aprofunda e qualifica a discussão dos diferentes temas
abordados no módulo geral, trazendo o aspecto local da atividade e as
condicionantes da Licença de Pesquisa Sísmica, incluindo os projetos
ambientais desenvolvidos a bordo, por exigência da CGMAC/IBAMA para
diminuir ou mitigar os impactos da pesquisa sísmica (Tabela II.3.6.2).
Tabela II.2.6.2: PEAT - Módulo III - Local.
MÓDULO III - LOCAL
CONTEÚDO
CARGA (H)
Conteúdo: Apresenta uma introdução sobre a área de atividade,
onde será realizada a pesquisa sísmica, informando sua
localização e contextualização dentro da bacia sedimentar.
Área da Pesquisa
Definição dos conceitos de Área de Aquisição, Área de Manobra
0:30
Sísmica (Bloco)
e Área de Atividade, assim como apresentação dos seus limites e
das informações quanto a profundidades minima e máxima e sua
distância da costa.
Recurso Didático: Audiovisual
Conteúdo: Apresenta as condicionantes da LPS e ressalta-se
sobre o compromisso de cada indivíduo na manutenção das boas
Condicionantes de práticas ambientais de modo a atender ao exposto na LPS
Licença de Pesquisa durante as operações. Informa sobre a configuração do arranjo
1:00
Sísmica
sísmico permitido para a atividade, e sobre as embarcações
autorizadas a realizar a pesquisa sísmica.
Recurso didático: Audiovisual
Os Projetos
Conteúdo: Apresenta uma introdução aos projetos ambientais
1:00
Ambientais
aprovados pela CGMAC/IBAMA para o processo de
ASSUNTO
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MÓDULO III - LOCAL
CONTEÚDO
CARGA (H)
licenciamento específico. A importância de sua implementação a
bordo e os procedimentos necessários para o bom desempenho
ambiental, social e operacional das atividades de levantamento
sísmico, enfatizando o PCP, PMBM, PMAP, PCS e PMAVE.
Demais projetos ambientais serão incluídos de acordo com a
classificação da área de atividade.
Recurso Didático: Audiovisual.
TOTAL MÓDULO III
2:30

II.2.6.6.3. Conteúdo Mínimo do Módulo IV - Controle da Poluição
Na tabela II.2.6.3 é apresentado o conteúdo, com ênfase no Projeto de
Controle da Poluição e suas medidas de controle.
Tabela II.2.6.3: PEAT - Módulo IV - Controle da Poluição.
MÓDULO IV - CONTROLE DA POLUIÇÃO
CONTEÚDO
CARGA (H)
Conteúdo: Apresenta do Projeto de Controle da Poluição e os
procedimentos para que os resíduos sejam segregados, tratados,
acondicionados e dispostos de maneira correta, reduzindo
oueliminando qualquer risco de contaminação o upoluição do mar.
Controle da Poluição Recurso Didático: Audiovisual, filme e jogo da segregação de
1:00
resíduos, que pode ser feito individualmente ou em grupos, onde
são separados diversos tipos de resíduos e estes têm que ser
posicionados corretamente sobre cartões ou tarjetas somente
com as cores de acordo com a CONAMA 275/2001, sem
indicação por escrito de qual é o resíduo correspondente.
TOTAL MÓDULO IV
1:00
ASSUNTO

II.2.6.6.4. Conteúdo Mínimo do Módulo V – Monitoramento da Biota
Marinha e Monitoramento Acústico Passivo
Este módulo é voltado a sujeitos da ação educativa específicos, envolvendo
esclarecimentos técnicos dos projetos relacionados a biota marinha (PMBM e
PMAP).
Este evento se dá por meio de uma reunião com os tripulantes diretamente
envolvidos (comandante, imediato, observadores da operação sísmica,
mecânico de canhões, observadores de biota, gerente da atividade, gerente de
operações e gerente geofísico) para detalhamento das ações de mitigação
inerentes ao PMBM e ao PMAP
Na tabela II.2.6.4 é apresentado o conteúdo do módulo V.
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Tabela II.2.6.4: PEAT - Módulo V - Monitoramento da Biota Marinha e
Monitoramento Acústico Passivo
MÓDULO V - MONITORAMENTO DA BIOTA MARINHA E MONITORAMENTO ACÚSTICO
PASSIVO
ASSUNTO
CONTEÚDO
CARGA (H)
Conteúdo: Reunião temática com o público-alvo envolvido,
apresentando os Projetos de Monitoramento da Biota Marinha e
de Monitoramento Acústico Passivo contendo precauções gerais
Monitoramento da
para implementação correta das medidas de mitigação de
Biota Marinha e
aumento gradual e paralisação da atividade sísmica decorrente
1:00
Monitoramento
da observação de mamíferos marinhos e quelônios e todos os
acústico Passivo
procedimentos do Guia de Biota Marinha 2018. Apresentação dos
fluxogramas de tomada de decisão e estabelecimento do sistema
de comunicação para parada da fonte sonora.
Recurso Didático: Audiovisual
TOTAL MÓDULO V
1:00

II.2.6.6.5. Conteúdo Mínimo do Módulo VI – Comunicação Social
A pesca artesanal é, de acordo com o órgão ambiental, a atividade mais
sensível e propensa a conflitos na presença de atividade sísmica. Temas como
conflitos de uso do espaço marinho com possível prejuízo da atividade pesqueira
local incluindo a forma de comunicação com os mestres das embarcações
pesqueiras; estratégias para contornar eventuais conflitos e o preenchimento
adequado da ficha de abordagem padrão da CGMAC/IBAMA, serão aqui
abordados.
No navio sísmico, os diretamente envolvidos nesse contexto são os rádiooperadores, o comandante, o gerente da sísmica e os técnicos de navegação.
No navio de apoio e no barco assistente o público-alvo são o comandante e o
imediato. Determinados conflitos podem extrapolar essa esfera e atingir a
direção da empresa e o órgão ambiental.
Na tabela II.2.6.5 é apresentado o conteúdo do módulo VI.
Tabela II.2.6.5: PEAT - Módulo VI - Comunicação Social
MÓDULO VI - COMUNICAÇÃO SOCIAL
CONTEÚDO
CARGA (H)
Conteúdo: Reunião temática com o público-alvo envolvido
apresentando o Projeto de Comunicação Social e procedimentos
Comunicação Social de abordagem de embarcações de pesca e comunicação com as
1:00
comunidades pesqueiras.
Recurso Didático: Audiovisual
TOTAL MÓDULO VI
1:00
ASSUNTO
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O material didático do PEAT, incluindo apresentações em PowerPoint,
filmes e material de apoio se encontram no Anexo VIII.
II.2.6.7. Interação de Projetos Ambientais a Bordo da Embarcação Sísmica
A integração de práticas de projetos ambientais distintos complementa o
aprendizado e corrobora com a discussão dos temas socioambientais a bordo
da embarcação sísmica.
Assim, será disponibilizado, com frequência quinzenal, um jornal que
resume as atividades referentes aos resultados parciais dos projetos ambientais
desenvolvidos a bordo, elaborado pelo trabalho integrado da equipe de
observadores de biota juntamente com o técnico ambiental.
Os jornais serão distribuídos para todos os tripulantes via e-mail e cópias
impressas devem ser disponibilizadas nas salas de convivência. A partir dessa
exposição, espera-se o despertar de conversas informais sobre temas de
interesse específico dos tripulantes, proporcionando sugestões para as novas
edições do jornal.
Além do ”jornalzinho ambiental” é feito semanalmente um “mapa falante”,
que representa como está indo à segregação de resíduos a bordo do navio. O
técnico ambiental imprime a planta do navio, marca onde e quais são as lixeiras
com as devidas cores e a cada semana cada setor do navio recebe uma carinha
com cor de acordo com a segregação, se for boa, receberá uma carinha verde,
se for regular será amarela e se for ruim será vermelha. E, assim, é estimulada
a constante melhora na segregação dos resíduos.
II.2.6.8. Cronograma das Atividades
Os tripulantes do navio sísmico e do navio de apoio serão capacitados,
preferencialmente, durante o deslocamento do navio para a área de pesquisa e
os tripulantes da embarcação assistente serão capacitados nos portos de
embarque ou a bordo, previamente ao início da operação conforme previsto no
cronograma apresentado na tabela II.2.6.6. Este conograma indica somente os
módulos que serão dados a todos os tripulantes, os módulos V e VI, que são
feitos para grupos específicos serão agendados de acordo com a disponibilidade
dos mesmos.
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Se houverem eventuais trocas de tripulantes, os mesmos serão
capacitados logo após o embarque.
Tabela II.2.6.6: Cronograma do PEAT.
Embarcação

Data

Módulos

Participantes

Responsável
Técnico

Local

Navio Sísmico

Segunda quinzena
de novembro 2019

I a IV

03 turmas de 20
pessoas

A definir

A bordo do
Navio

Barco Assistente

Segunda quinzena
de novembro 2019

I a IV

Uma turma de
06 pessoas

A definir

No porto

II.2.6.9. Indicadores
A avaliação dos resultados alcançados se dará através de indicadores que
relacionam o número de trabalhadores treinados nos três módulos.
Os módulos de capacitação em educação ambiental passam por avaliação
individual do educando e geram também indicadores de qualidade do próprio
processo de ensino-aprendizagem garantindo assim uma avaliação continuada
do mesmo podendo, se necessário passar por adaptações e adequações que
gerem melhorias no aproveitamento dos educandos e na atuação dos
educadores. Da mesma forma será avaliada a prática dos educandos na rotina
de trabalho com incentivos a atitudes pró-ativas na mudança de comportamento
que gerem melhoria na qualidade ambiental e na convivência do coletivo a bordo.
II.2.6.10. Acompanhamento e Avaliação
A realização dos encontros de ensino-aprendizagem será registrada em
uma minuta contendo o(s) módulo(s) abordados, a data e a assinatura dos
participantes. Após cada evento de capacitação serão feitas avaliações
individuais e/ou em grupo das atividades desenvolvidas. Os educandos
contribuem, assim, para a melhoria continuada dos recursos didáticos e dos
temas trabalhos no PEAT.
A avaliação será realizada através de um formulário (português e inglês)
com perguntas específicas (Figuras II.2.6.1 e II.2.6.2) abordando diferentes
aspectos que envolvem o processo pedagógico. Este formulário relaciona os
itens de avaliação, quais sejam: material didático, temas trabalhados, preparo do
educador, tempo da atividade e metodologia empregada. Assim, o educando
pode fazer sua avaliação do curso e dar sugestões de melhorias.
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Figura II.2.6.1: Ficha de Avaliação do PEAT, em português.
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Figura II.2.6.2:Ficha de Avaliação do PEAT, em português.
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II.3 Equipe técnica
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II.3. Equipe técnica
O presente documento foi desenvolvido pela empresa NAV Oceanografia
Ambiental LTDA. (CTF 3300487), com base no PCAS da SAExploration, no
Termo de Referência para a Elaboração de Informações Complementares para
a Atividade de Pesquisa Sísmica em Águas Profundas – Classe III e nos guias
disponibilizados pela CGMAC/IBAMA para implementação de

projetos

ambientais.
A equipe técnica envolvida na elaboração do presente documento contou
com a participação dos profissionais listados na tabela II.3.1. Os registros dos
profissionais nos seus respectivos órgãos de classe (Registro de Classe, quando
cabível) e no Cadastro Técnico Federal dos Instrumentos de Defesa Ambiental
(Registro MMA/IBAMA), também são listados nessa tabela.
Tabela II.3.1. Equipe Técnica.
CTF
IBAMA

Responsável técnico

João Francisco I. F. Zanella
Oceanólogo, Msc.Eng
Oceanica

216907

Coordenador

Marcelo M. Takagui
Oceanógrafo

5442458

PMBM e PCS

Natalia Bittencourt
Biologa

5441503

Identificação da
Atividade e do
Empreendedor, PCP e
PEAT

Felipe Penin
Biologo

3926879

PMAP

Valéria Ruoppolo

2984916

PMAVE

Nome

Assinatura

Assinatura no Capítulo

Cópias dos Registros no MMA/IBAMA da empresa contratada e dos
profissionais responsáveis pela elaboração deste documento encontram-se no
Anexo IX.
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II.4 Anexos
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Anexo I – Certificado de Regularidade das Embarcações
(CSN)
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Anexo II – Mapa e Shapefiles
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Anexo III – Apêndices do PCP
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Anexo IV – CTF da Equipe do MAP
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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:
28/08/2019
28/08/2019
28/11/2019

Registro n.º
7449726
Dados básicos:
CPF:
018.928.040-93
Nome:
BARBARA DOS SANTOS
Endereço:
logradouro: RUA RENE VIGNERON
N.º:
20
Bairro:
ITAGUA
CEP:
11680-000

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

4
UBATUBA
SP

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

PI1EI1TH12CKRCK8

28/08/2019 - 15:00:49

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:
28/08/2019
28/08/2019
28/11/2019

Registro n.º
435534
Dados básicos:
CPF:
029.388.659-88
Nome:
CARLA VIVIANE DE ASSIS
Endereço:
logradouro: RUA GUARAPUAVA
N.º:
636
Bairro:
BALNEÁRIO CAIOBA
CEP:
83260-000

Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

Complemento:
Município:
UF:

APTO 8B
MATINHOS
PR
AF7S3N4M3UT8QU9C

28/08/2019 - 19:47:20

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
03/09/2019
30/08/2019
Cancelado

Registro n.º
5565158
Dados básicos:
CPF:
071.897.556-16
Nome:
CAROLINA MINETE MEIRELES
Endereço:
logradouro: RUA JOSÉ CARVALHO MONTEIRO
N.º:
83
Bairro:
FERNÃO DIAS
CEP:
31910-380

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA
BELO HORIZONTE
MG

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

IPNEZB7AWJLAP9W8

03/09/2019 - 12:03:58

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
30/08/2019
30/08/2019
30/11/2019

Registro n.º
3926879
Dados básicos:
CPF:
227.960.358-67
Nome:
FELIPE CAMPOS PENIN GARCIA
Endereço:
logradouro: RUA CIRIDIÃO DURVAL
N.º:
123
Bairro:
JARDIM AEROPORTO
CEP:
04360-020

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA
SAO PAULO
SP

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

MX8L7SR2IAXMKX67

30/08/2019 - 15:19:54

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização:
10/10/2017
Data de validade:
CPF: 804.571.935-49
NOME: LUCIANO RAIMUNDO ALARDO SOUTO
LOGRADOURO: AV. 7 DE SETEMBRO
N.º: 2155
COMPLEMENTO: ED JUPITER, AP 304
MUNICÍPIO: SALVADOR
UF: BAHIA
Ocupações e áreas de atividades declaradas:
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental
10/10/2017

10/10/2019

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:
i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional;
iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas
atividades; e
iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.
O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física
inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA

28/08/2019 - 23:07:19

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização:
06/04/2017
Data de validade:
CPF: 091.169.477-38
NOME: RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA SANTOS
LOGRADOURO: RUA GABRIEL PEREIRA
N.º: 247
COMPLEMENTO: CASA 1
MUNICÍPIO: SAO GONCALO
UF: RIO DE JANEIRO
Ocupações e áreas de atividades declaradas:

29/08/2021

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:
i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional;
iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas
atividades; e
iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.
O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física
inscrita.

IBAMA - CTF/AIDA

29/08/2019 - 08:29:33
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Anexo VII – Material de Divulgação do PCS
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Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de Campos

D

esde 2013, a Shell realiza a aquisição de dados sísmicos no campo de Parque das Conchas,
localizado na Bacia de Campos a cerca de 71 km da costa de Guarapari, no Espírito Santo.
Em 15 de novembro de 2019, está previsto o início de mais uma atividade para aquisição de
dados sísmicos em O-North. O objetivo desta pesquisa é mapear o subsolo marinho, como uma
''ultrassonografia'', para monitorar as condições do reservatório ao longo da produção de petróleo.
Isto é feito com um arranjo de fontes sonoras rebocadas pelo navio sísmico. Estas fontes utilizam ar
comprimido, gerando ondas sonoras em direção ao solo oceânico, que são refletidas e coletadas
por sensores. Estes sensores foram instalados no solo marinho e são conectados por cabos de fundo
interligados ao navio-plataforma FPSO Espírito Santo, onde os dados sísmicos coletados serão
armazenados. A duração desta atividade é de aproximadamente 21 dias. E as embarcações a serem
utilizadas são: Navio Fonte Neptune Naiad, embarcação assistente Ocean Route.
Todas as embarcações seguem as leis e resoluções marítimas internacionais (SOLAS, MARPOL,
IMO). A pesquisa sísmica, processo n°02022.000420/2013, foi autorizada pela Licença de Pesquisa
Sísmica nº 091/2013, concedida pelo IBAMA, como requerido na Resolução CONAMA nº
n°350/04.

ÁREA DA PESQUISA SÍSMICA
A Área da Atividade se estende por 835 km² e está localizada em duas porções do Parque
das Conchas, denominada O-North, na Bacia de Campos, a uma distância mínima de 71
km da costa da cidade de Guarapari e profundidade mínima de 1500 m.

NEPTUNE NAIAD

Barco de Apoio Vos Theia

OCEAN ROUTE

Navio OBN Wildebeest

Navio sísmico Polarcus Adira

ATENÇÃO
A embarcação
assistente estará
acompanhando e
orientando os
barcos pesqueiros
e demais
navegantes de
modo a garantir a
segurança de todos
e da operação.
Comunicação com o Navio - Utilizar o canal 16, que é monitorado 24 horas por dia por um técnico ambiental ou
rádio operador brasileiros, que se utilizam deste meio para divulgar as posições estimadas para as 24 horas
seguintes de atividade. Adicionalmente, será informada a posição do navio diariamente pelo sistema SISTRAM da
Marinha do Brasil e por rádio-difusão através da rádio Costeira PUE-45 de Niterói (freqüência SSB 4143.6 MHZ e
VHF canal 79), a APEDI - Estação Costeira ZXU-75 de Itaipava (frequência SSB 4565.5 MHZ) e a Rádio Costeira de
São Fco de Itabapoana. Ainda será solicitado aos Mestres de embarcações pesqueiras que entrem em contato com
o navio sísmico antes de se aproximarem da área de pesquisa sísmica, para evitar qualquer tipo de acidente ou
incidente.

PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE OU DANO
Em caso de perda ou dano em petrechos de pesca e/ou embarcações, estes serão restituídos
pela Shell. É só seguir os seguintes passos:

O navio fonte não arrasta cabos sísmicos, somente a fonte de som com volume de
2.320 polegadas cúbicas. Os equipamentos ficam junto à popa a 8 metros de
profundidade. Esses equipamentos impedem manobras ou alterações bruscas de
rota. Por isso, embarcações estranhas às operações devem ficar afastadas com o
mínimo de 5 milhas de distância da área da atividade.

IMPACTOS AMBIENTAIS, POTENCIAIS E EFETIVOS, CAUSADOS PELA
SÍSMICA MARINHA
IMPACTOS AMBIENTAIS

Emissão de efluentes
sanitários e resíduos
alimentares no mar.

Tipo de
Impacto

Efetivo

1º Passo
Registrar o incidente, via rádio, a uma das embarcações envolvidas na atividade, ou
posteriormente pelo telefone 0800-727-5270
2º Passo

Poluição do mar devido ao
descarte irregular de
resíduos sólidos

Enviar os seguintes documentos à Shell:
1. Carta com a descrição do acidente

4. Habilitação do mestre

2. Coordenadas e hora do acidente

5. Seguro obrigatório da embarcação

3. Certicado de segurança e
navegabilidade da embarcação

6. Licença da Capitania dos Portos

Contato Shell
Fale Shell: 0800-727-5270 ou Email: fale@shell.com
Eendereço: Av. Republica do Chile, 330 - 24º andar – Torre Oeste - Centro / Rio de Janeiro
– RJ CEP:20031-170
Para mais informações entre em contato com a Nav Oceanograa:
Tel: 90 (XX) 21 3145-7853 - André
CGMAC/IBAMA - Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos Marinhos e Costeiros
(21) 3077-4252 / 3077-4267
Linha Verde 0800-618080

Duração da pesquisa sísmica
Atividade
Etapa de Mobilização
Realização da pesquisa sísmica
Implementação dos projetos ambientais
Etapa de desmobilização

NOV/19

Dezembro 2019

JAN/20

*O período previsto
para operação poderá
sofrer alterações devido
às condições de mar.
Caso ocorram, estas
alterações serão
divulgadas por meios
de comunicação.

Alteração temporária no
trafego marítimo (pesca,
turismo e lazer).
Acidentes entre
embarcações
Interferência à pesca da
região
Danos à petrechos de
pesca

Perturbação sonora,
gerando interferência no
comportamento de
mamíferos marinhos
(baleias e golfinhos) e
quelônios (tartarugas).

Interferência sobre os
animais marinhos

Projetos Ambientais Implementados,
exigidos pelo IBAMA como medidas mitigadoras

Projeto de Controle da Poluição: Gerar o mínimo
possível de resíduos; Tratar e dar o descarte adequado
aos efluentes e resíduos alimentares; implementar a
coleta seletiva de resíduos, seu armazenamento em
conformidade com a legislação brasileira e permitir
melhor destinação final, conforme estrutura local;

Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores:
Sensibilização e capacitação da tripulação nas
embarcações envolvidas na operação para conhecimento
Potencial das características ambientais da região, dos impactos
causados pela pesquisa, das formas de evitá-los e dos
princípios de conduta a serem adotados;

Efetivo
Projeto de Comunicação Social: Divulgação do período,

Potencial local e detalhes da atividade, impactos por ela gerados
Efetivo

e as medidas para evitar ou reduzir a interferência
sobre as atividades marítimas, tendo atenção especial à
atividade pesqueira local;

Potencial

Efetivo

Efetivo

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha:
Observação de animais (baleias, golfinhos, tartarugas)
e identificação de possíveis alterações comportamentais
que tornem necessário a interrupção da pesquisa
sísmica;
Projeto de Monitoramento Acústico Passivo: Aumentar
as formas de mitigação do impacto acústico;
complementar as informações do PMBM; identificar
padrões de vocalização dos mamíferos marinhos de
águas brasileiras
Plano de Manejo de Aves em Embarcações Sísmicas:
Prevê ações de manejo e atendimento emergencial em
casos de aves que estiverem pondo em risco a operação
e/ou tripulação e forem encontratadas nas embarcações
envolvidas na operação sísmica.

Pedimos ATENÇÃO a todas as embarcações para a segurança da
operação sísmica, da atividade de pesca, do turismo náutico e do
tráfego marítimo. É importante a cooperação de todos.

Este material faz parte do Projeto de Comunicação Social, uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Poluição do mar
devido ao
descarte irregular
Potencial
de resíduos
sólidos
Alteração temporária no
trafego marítimo (pesca,
turismo e lazer).

Potencial

Interferência à
pesca da região

Efetivo

Perturbação
sonora, gerando
interferência no
comportamento
de mamíferos
marinhos (baleias
e golfinhos) e
quelônios
(tartarugas).

1º Passo

Registrar o incidente, via rádio, a uma das embarcações envolvidas na atividade,
ou posteriormente pelo telefone 0800-727-5270
Enviar os seguintes documentos à Shell:

Projeto de Comunicação Social: Divulgação
do período, local e detalhes da atividade,
impactos por ela gerados e as medidas
para evitar ou reduzir a interferência sobre as
atividades marítimas, tendo atenção especial
à atividade pesqueira local;

Potencial
Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha: Observação de animais (baleias,
golfinhos, tartarugas) e identificação de
possíveis alterações comportamentais que
tornem necessário a interrupção da pesquisa
sísmica;
Efetivo

PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE OU DANO
Em caso de perda ou dano em petrechos de pesca e/ou embarcações, estes
serão restituídos pela Shell. É só seguir os seguintes passos:

2º Passo

Efetivo

Acidentes entre
embarcações

Danos à petrechos
de pesca

Projeto de Controle da Poluição: Gerar o
mínimo possível de resíduos; Tratar e dar o
descarte adequado aos efluentes e resíduos
alimentares; implementar a coleta seletiva de
resíduos, seu armazenamento em
conformidade com a legislação brasileira e
permitir melhor destinação final, conforme
estrutura local;
Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores: Sensibilização e capacitação
da tripulação nas embarcações envolvidas na
operação para conhecimento das
características ambientais da região, dos
impactos causados pela pesquisa, das formas
de evitá-los e dos princípios de conduta a
serem adotados;

Projeto de Monitoramento Acústico Passivo:
Aumentar as formas de mitigação do impacto
acústico; complementar as informações do
PMBM; identificar padrões de vocalização dos
mamíferos marinhos de águas brasileiras

1. Carta com a descrição do acidente

4. Habilitação do mestre

2. Coordenadas e hora do acidente

5. Seguro obrigatório da
embarcação

3. Certicado de segurança e
navegabilidade da embarcação

6. Licença da Capitania dos Portos

Contato Shell
Fale Shell: 0800-727-5270 ou Email: fale@shell.com
Endereço: Av. Republica do Chile, 330 - 24º andar – Torre
Oeste - Centro / Rio de Janeiro – RJ
CEP:20031-170
Para mais informações entre em contato com a Nav
Oceanograa:
Tel: 90 (XX) 21 3145-7853 - André
CGMAC/IBAMA - Coordenação-Geral de Licenciamento
Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros
(21) 3077-4252 / 3077-4267
Linha Verde 0800-618080

Interferência
sobre os animais
marinhos

Efetivo

Plano de Manejo de Aves em Embarcações
S í s m i c a s : Pr e v ê a ç õ e s d e m a n e j o e
atendimento emergencial em casos de aves
que estiverem pondo em risco a operação
e/ou tripulação e forem encontratadas nas
embarcações envolvidas na operação sísmica.

Este material faz parte do Projeto de Comunicação Social, uma exigência do
licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Navio sísmico Polarcus Adira

Efetivo

Projetos Ambientais Implementados,
exigidos pelo IBAMA como medidas mitigadoras

OCEAN ROUTE

Emissão de
efluentes
sanitários e
resíduos
alimentares no
mar.

Tipo de
Impacto

NEPTUNE NAIAD

IMPACTOS AMBIENTAIS

Utilizar o canal 16, que é monitorado 24 horas por dia por um técnico
ambiental ou rádio operador brasileiros, que se utilizam deste meio para
divulgar as posições estimadas para as 24 horas seguintes de atividade.
Adicionalmente, será informada a posição do navio diariamente pelo
sistema SISTRAM da Marinha do Brasil e por rádio-difusão através da
rádio Costeira PUE-45 de Niterói (freqüência SSB 4143.6 MHZ e VHF
canal 79), a APEDI - Estação Costeira ZXU-75 de Itaipava (frequência SSB
4565.5 MHZ) e a Rádio Costeira de São Fco de Itabapoana. Ainda será
solicitado aos Mestres de embarcações pesqueiras que entrem em contato
com o navio sísmico antes de se aproximarem da área de pesquisa
sísmica, para evitar qualquer tipo de acidente ou incidente.

Pesquisa Sísmica Marítima 4D no Parque das Conchas – Bacia de Campos

Comunicação com o Navio

IMPACTOS AMBIENTAIS, POTENCIAIS E EFETIVOS,
CAUSADOS PELA SÍSMICA MARINHA

D

esde 2013, a Shell realiza a aquisição de dados
sísmicos no campo de Parque das Conchas,
localizado na Bacia de Campos a cerca de 71 km
da costa de Guarapari, no Espírito Santo. Em 15 de
novembro de 2019, está previsto o início de mais uma
atividade para aquisição de dados sísmicos em O-North.
O objetivo desta pesquisa é mapear o subsolo marinho,
como uma ''ultrassonografia'', para monitorar as
condições do reservatório ao longo da produção de
petróleo. Isto é feito com um arranjo de fontes sonoras
rebocadas pelo navio sísmico. Estas fontes utilizam ar
comprimido, gerando ondas sonoras em direção ao solo
oceânico, que são refletidas e coletadas por sensores.
Estes sensores foram instalados no solo marinho e são
conectados por cabos de fundo interligados ao navioplataforma FPSO Espírito Santo, onde os dados sísmicos
coletados serão armazenados. A duração desta atividade
é de aproximadamente 21 dias. E as embarcações a serem
utilizadas são: Navio Fonte Neptune Naiad, a embarcação
assistente Ocean Route, as embarcações de apoio Maersk
Vega e Saavedra Tide .
Todas as embarcações seguem as leis e resoluções
marítimas internacionais (SOLAS, MARPOL, IMO). A
pesquisa sísmica, processo n°02022.000420/2013, foi
autorizada pela Licença de Pesquisa Sísmica nº 091/2013,
concedida pelo IBAMA, como requerido na Resolução
CONAMA nº n°350/04.

A embarcação assistente estará acompanhando e orientando os
barcos pesqueiros e demais navegantes de modo a garantir a
segurança de todos e da operação.

Duração da pesquisa sísmica
Atividade

Novembro/19

Dezembro 2019

Janeiro/19

Etapa de Mobilização
Realização da pesquisa sísmica
Implementação dos projetos ambientais
Etapa de desmobilização

*O período previsto para operação poderá sofrer alterações devido às
condições de mar. Caso ocorram, estas alterações serão divulgadas por
meios de comunicação.

ÁREA DA PESQUISA SÍSMICA MARINHA
A Área da Atividade se estende por 835 km² e está localizada em duas porções do Parque das Conchas,
denominada O-North, na Bacia de Campos, a uma distância mínima de 71 km da costa da cidade de Guarapari e
profundidade mínima de 1500 m.

ATENÇÃO

O navio fonte não arrasta cabos sísmicos, somente a
fonte de som com volume de 2.320 polegadas
cúbicas. Os equipamentos ficam junto à popa a 8
metros de profundidade. Esses equipamentos
impedem manobras ou alterações bruscas de rota.
Por isso, embarcações estranhas às operações
devem ficar afastadas com o mínimo de 5 milhas de
distância da área da atividade.
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Anexo VIII – Material didático do PEAT
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Anexo IX – Cópias dos Registros no MMA/IBAMA (CTF)
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Coordenador da Equipe
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Técnico Responsável
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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:
29/08/2019
29/08/2019
29/11/2019

Registro n.º
3300487
Dados básicos:
CNPJ :
10.327.301/0001-88
Razão Social :
NAV OCEANOGRAFIA AMBIENTAL LTDA
Nome fantasia :
NAV OCEANOGRAFIA AMBIENTAL
Data de abertura : 27/08/2008
Endereço:
logradouro: RUA GILDÁSIO AMADO
N.º:
55
Complemento:
Bairro:
BARRA DA TIJUCA
Município:
CEP:
22631-020
UF:

SALA 502
RIO DE JANEIRO
RJ

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

Código
23-16

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.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/APP

PMWKR7XMXE23W1SR

29/08/2019 - 10:09:27

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
30/08/2019
30/08/2019
30/11/2019

Registro n.º
216907
Dados básicos:
CPF:
701.137.690-91
Nome:
JOÃO FRANCISCO ILLA FONT ZANELLA
Endereço:
logradouro: RUA ALFREDO BALTHAZAR DA SILVEIRA, 289, BLOCO 01 AP. 709
N.º:
289
Complemento: 709
Bairro:
RECREIO DOS BANDEIRANTES
Município:
RIO DE JANEIRO
CEP:
22710-790
UF:
RJ
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Petróleo - Aquisição de dados

Código
23-16

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2140-10

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Tecnólogo em Meio Ambiente
Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

JU4BA33KDJZLTT12

30/08/2019 - 15:08:36

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES E
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Data de última atualização:
20/07/2016
Data de validade:
CPF: 108.411.747-92
NOME: LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES
LOGRADOURO: RUA DEGAS
N.º: 400
COMPLEMENTO: BLOCO 06 - AP. 1409.
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
UF: RIO DE JANEIRO
Ocupações e áreas de atividades declaradas:

29/01/2021

TERMOS DA INSCRIÇÃO NO CTF/AIDA
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
A inscrição no CTF/AIDA não desobriga a pessoa física da obtenção de:
i) licenças, autorizações, permissões, concessões, ou alvarás;
ii) documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional;
iii) demais documentos exigíveis por órgãos e entidades federais, distritais, estaduais e municipais para o exercício de suas
atividades; e
iv) do Comprovante de Inscrição e do Certificado de Regularidade emitidos pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, quando esses também forem exigíveis.
O Comprovante de Inscrição no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física
inscrita.

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:
29/08/2019
16/08/2019
16/11/2019

Registro n.º
5442458
Dados básicos:
CPF:
348.478.158-07
Nome:
MARCELO MINELLI TAKAGUI
Endereço:
logradouro: AV. CLAUDIO BESSERMAN VIANNA
N.º:
03
Bairro:
BARRA DA TIJUCA
CEP:
22775-036

Complemento:
Município:
UF:

BLOCO 08 APTO 702
RIO DE JANEIRO
RJ

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

Código
23-16

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2140-10
2140-10

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Tecnólogo em Meio Ambiente
Implantar projetos ambientais
Tecnólogo em Meio Ambiente
Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

V42AA7R8PTS4FHD9

29/08/2019 - 10:07:35

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:
02/09/2019
02/09/2019
02/12/2019

Registro n.º
5441503
Dados básicos:
CPF:
114.655.057-09
Nome:
NATALIA COUTO BITTENCOURT
Endereço:
logradouro: RUA DAS PALMEIRAS
N.º:
29
Bairro:
BOTAFOGO
CEP:
22270-070

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

403
RIO DE JANEIRO
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

QJWR79TBG5JNMU55

02/09/2019 - 14:02:25

