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1. Apresentação 

O Comitê da Associação Internacional de Empresas de Geofísica do Brasil (Comitê IAGC Brasil), 
formado pelas empresas de aquisição de dados sísmicos (EADs) atuantes no país, foi 
convidado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para fazer parte da Sala de Situação de 
sísmica por ele promovida. Até o momento, foram realizadas com o Comitê IAGC duas 
reuniões, ambas com a participação do MME, Agencia Nacional De Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP) e Instituto Brasileiro do Petróleo - IBP, nos dias 10 e 24 de abril do 
corrente ano. 

No contexto das reuniões realizadas no âmbito da referida Sala de Situação, estão sendo 
tratados temas do licenciamento ambiental para as atividades sísmicas na região da Margem 
Equatorial Brasileira (MEQ), como prazos e requerimentos dos processos.  

O presente documento consolida as informações já providas no dia 5 de maio, a respeito dos 
Projetos de Monitoramento Acústico Passivo, Plano de Manejo de Aves,  Elaboração e 
Implementação de Banco de Dados Ambientais Regionais e Caracterização, Monitoramento 
do Nível de Ruídos, Monitoramento Aéreo e Monitoramento de Praias com as relativas aos 
Projetos de Reprocessamento de dados sísmicos para mapeamento do assoalho Marinho, 
Avaliação da dispersão de larvas de lagosta e do impacto da atividade sísmica no estágio larval 
de lagostas, Monitoramento da Tartaruga-de-Pente por Telemetria Satelital e Caracterização 
de Vertebrados nos Montes Submarinos, apresentadas pela primeira vez nesta ocasião. 

Ressaltamos novamente que, o Comitê teve a oportunidade, no decorrer dos últimos meses, 
de trocar informações e experiências com o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), bem como 
ter acesso ao documento “Proposta Técnica – Projetos de Monitoramento de Fauna que não 
deveriam constar nos processos de licenciamento ambiental”, emitido pelo Instituo. Como 
resultado, houve um alinhamento de conceitos e propostas, especialmente no que diz 
respeito ao Projeto de Monitoramento de Praias, bem como da importância de se entender o 
atual nível de conhecimento da fauna do país, como pré-condição para que se possa conhecer 
as lacunas e, portanto, os estudos e projetos necessários para supri-las.  

Por último, vale reforçar o esclarecimento de que, as empresas com processos de 
licenciamento para pesquisas sísmicas em andamento na referida região, concordam com os 
posicionamentos e sugestões aqui apresentados. Não obstante tal fato, tendo em vista a 
premência na obtenção de suas licenças, optaram por manter os projetos em questão em seus 
respectivos Estudos Ambientais e Relatórios de Impacto, sem prejuízo de poderem se 
beneficiar de eventuais mudanças em um futuro próximo. Assim, solicita-se que avaliação 
desta proposta de encaminhamento não se reflita em descontinuidade da avaliação dos 
processos de licenciamento em curso.  
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2. Classificação dos Projetos Ambientais 

Buscando promover um melhor entendimento a respeito dos referidos projetos extras, a fim 
de enfatizar suas diferentes naturezas e características, o Comitê propôs ao MME a seguinte 
classificação, apresentada à CGPEG/DILIC/ IBAMA durante a reunião inaugural da Sala de 
Situação, em 14/04/2015:     

Tabela 1: Proposição do Comitê IAGC para classificação dos projetos ambientais extras requeridos 
nos TRs para Atividades Sísmicas na Margem Equatorial  

Classe Definição 

A Projetos mitigatórios: São aqueles que tem relação direta com a atividade sísmica 
individual. Devem possuir orientações claras e especificações técnicas visando a 
mitigação dos danos potenciais causados pela atividade. 

B1 Projetos de controle e avaliação de impacto: São projetos de controle e/ou avaliação de 
impactos com vistas a parametrizar futuras ações mitigatórias. Requerem a coleta de 
séries históricas de médio e/ou longo prazo, que podem exceder os períodos médios 
dos levantamentos sísmicos individuais. Podem apresentar melhores resultados quando 
associados a mais de um projeto de sísmica e/ou demais atividades na cadeia de 
processos de E&P. Nesses casos, sugere-se que sejam vinculados a processos 
administrativos específicos suportado por múltiplos empreendedores, a exemplo do 
que ocorre hoje com o Projeto Banco de Dados Ambientais ou via outros instrumentos 
vinculantes como Termos de Compromisso com as empresas envolvidas. Para as 
hipóteses de implementação individual, a exemplo do PMAVEs, sugerimos a 
manutenção nos processos de licenciamento individuais. 

C Projetos investigativos: São projetos com características multidisciplinares que visam o 
levantamento de dados de base e têm caráter de pesquisa científica (P&D ou outro 
fundo). Podem ser apoiados pelo Comitê IAGC, mas não devem ser configurados como 
obrigações definidas no processo de licenciamento. 

 

A partir da classificação dos tipos de projetos ambientais, coube as EADs agrupar os projetos 
segundo suas características e, a partir daí, sugerir sua manutenção ou não dentro dos 
processos de licenciamento, conforme apresentado na tabela 2 a seguir. 

  

1 Este documento retifica a classificação do PMAVEs de A para B, uma vez que com aprofundamento das 
discussões, o Comitê entendeu que este projeto não é de cunho mitigatório. No entanto, para tal, foi necessária 
uma pequena adaptação na definição da classe B, que abrangia somente projetos com múltiplos 
empreendedores. 
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Tabela 2: Projetos Ambientais extras conforme classificação proposta 

Classe Projetos Ambientais 

A • Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP) 

B • Projeto de Elaboração e Implementação de Banco de Dados Ambientais Regionais 
• Plano de Manejo de Aves (PMAVEs) 

C • Projeto de Avaliação da dispersão de larvas de lagosta e do impacto da atividade 
sísmica no estágio larval de lagostas,  

• Projeto de Monitoramento de Praias 
• Projeto de Monitoramento da Tartaruga-de-Pente por Telemetria Satelital 
• Projeto de Caracterização de Vertebrados nos Montes Submarinos 
• Projeto de Monitoramento Aéreo (PMAer) 
• Projeto de Reprocessamento de Dados Sísmicos para Mapeamento do Assoalho 

Marinho 
• Projeto de Caracterização de Monitoramento do Nível de Ruídos 

 

3. Análise dos Projetos Ambientais 

3.1. Projetos Classe “A” 
 

3.1.1. Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP) 

Conforme estabelecido pela CGPEG/DILIC/IBAMA nos Termos de Referência emitidos recentemente, 
o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP), quando implementado, deverá ter o objetivo 
de maximizar os mecanismos de mitigação dos impactos acústicos proveniente das atividades de 
pesquisa sísmica marítima nas populações de mamíferos marinhos.  

A técnica de Monitoramento Acústico Passivo (MAP) aplicada a mamíferos marinhos consiste na 
utilização de hidrofones para detecção das vocalizações dos cetáceos. Sua aplicação em navios sísmicos 
pode ser feita de diversas formas, uma delas é feita utilizando um cabo de reboque contendo o arranjo 
de hidrofones, além do hardware e software para que os sinais captados sejam ouvidos e visualizados 
pelo operador do sistema de MAP. Para efeitos de mitigação, além de detectar o sinal de mamíferos 
marinhos nas proximidades da embarcação sísmica, é desejável estimar a distância dos animais em 
relação aos canhões de ar.  

O objetivo para o uso do MAP durante as atividades de pesquisa sísmica marítima será complementar 
a observação visual realizada pelos observadores da biota marinha no Projeto de Monitoramento da 
Biota Marinha (PMBM). 
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As orientações referentes à observação visual estão descritas na versão atual do Guia de 
Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas (IBAMA, 2005), no entanto as 
diretrizes relativas ao PMAP ainda estão restritas aos Termos de Referência específicos, necessitando 
de uma revisão do Guia da Biota, com foco no MAP, para dirimir dúvidas tanto na sua implementação 
quanto no desenho do projeto executivo apresentado nos Estudos Ambientais no âmbito do 
licenciamento. 

Sendo assim, a posição do Comitê IAGC é que o PMAP, de acordo com a sua tipologia Classe A, seja 
integrado ao licenciamento ambiental fazendo parte do escopo das atividades julgado pertinente 
pela CGPEG/DILIQ/IBAMA. Porém, somente a partir da publicação de orientações técnicas especificas 
pela Coordenação, após período para consulta pública e discussões com as EADs no âmbito da nova 
versão do Guia do PMBP, dentre as quais sugere-se: 

• Emprego do PMAP como medida mitigatória para início, parada e retomada de fonte sonora 
independente do motivo e origem da parada da fonte (atualmente não pode ser usado como 
mecanismo para início ou reinício dos disparos, somente se tiver sido utilizado previamente 
como origem da mitigação); 

• Orientação para ser usado em áreas de densidade populacional relevante, áreas de migração, 
etc; 

• Possibilidade de se utilizar os dos diversos sistemas de MAP, inclusive os de propriedade das 
próprias EADs, sem a necessidade de utilizar um sistema padrão especifico. 

 

4. Projetos Classe “B” 

4.1.1.  Plano de Manejo de Aves (PMAVEs) 

Conforme estabelecido pela CGPEG/DILIC/IBAMA nos Termos de Referência emitidos mais 
recentemente, Plano de Manejo de Aves nas Embarcações da Atividade Sísmica (PMAVEs) deve 
fornecer orientações e descrever os procedimentos de ativação e resposta da equipe de resgate para 
o atendimento e manejo emergencial da avifauna encontrada no interior das embarcações da 
atividade sísmica por instituição especializada, incluindo o levantamento de espécies, as possibilidades 
de resposta e as ações a serem realizadas para o êxito da operação. 

É de conhecimento do Comitê IAGC a necessidade da manutenção da biodiversidade do ambiente 
marinho o que inclui as aves marinhas, paras as quais podem-se citar diversas espécies sob ameaça de 
extinção. Das 346 espécies de aves marinhas, 97 (28%) estão globalmente ameaçadas e outras 35 
encontram-se muito perto de atingir o mesmo estatuto. Cerca de metade das espécies de aves 
marinhas apresentam um declínio populacional evidente, sendo a família dos albatrozes a que melhor 
evidencia estas tendências negativas, estando atualmente 17 das suas 22 espécies ameaçadas de 
extinção (Croxall et al, 2012). 

Reconhecidamente, no caso dos albatrozes e petréis, a principal forma de ameaça são as capturas 
incidentais por barcos da frota espinheleira. A mortalidade de albatrozes devido à captura incidental 
em pescarias com espinhel pelágico pode ser considerada como um dos fatores principais, 
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responsáveis pelo declínio das populações de diversas espécies da família Diomedeidae (Couto, 2013). 
Neste sentido medidas mitigatórias vêm sendo adotadas, tais como a Instrução Normativa (IN) n°7 do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), publicada no Diário 
Oficial da União no dia 31 de outubro de 2014, estabelece novas práticas a serem adotadas pelas frotas 
pesqueiras que utilizam espinhel pelágico. As medidas são obrigatórias para os barcos de pesca com 
arqueação superior a 15 AB, que utilizem espinhel horizontal e que naveguem nas águas brasileiras das 
regiões Sudeste e Sul, até a divisa entre os Estados do Espírito Santo e Bahia. Deste ponto ao norte, as 
recomendações são facultativas. Entre as regras estão: 

• Uso da linha espanta-aves (toriline), bandeirinhas coloridas fixadas na linha de nylon que 
afastam os pássaros; 

• Lançamento do espinhel (fio de nylon cheio de iscas) somente entre o entardecer e o início do 
amanhecer. Nesse período, o número de aves sobrevoando a área próxima das embarcações 
é bem menor; 

• Padronização entre a distância e o peso do chumbo (variação de 45 a 90 gramas) em relação 
ao anzol. O objetivo é acelerar o afundamento do espinhel. 

Em relação a interação da atividade de pesquisa sísmica com a avifauna costeira e oceânica, não há 
registros de ocorrências significativas de aves, tampouco de fatores que resultem em danos ou morte 
de indivíduos. As amostragens em três PMAVEs implementados recentemente, seguindo as diretrizes 
da CGPEG/DILIQ/IBAMA, para atividade de sísmica nas Bacias de Campos, Santos e Pelotas indicaram 
até o momento a ausência de registros de aves associadas as embarcações destes empreendimentos. 
Um dos motivos pode ser o fato de que os navios sísmicos, barcos de apoio e assistentes não são 
estruturas fixas no oceano, não representando dispositivos de atração de espécimes, diferentemente 
das plataformas. 

Considerando que o atual estágio de vulnerabilidade das aves marinhas tem forte correlação com 
atividades antropogênicas, porém que a atividade sísmica não representa impacto significativo sobre 
a avifauna, o Comitê IAGC entende que o PMAVEs se caracteriza como um projeto de controle e 
avaliação de eventuais impactos com vistas a parametrizar eventuais futuras ações mitigatórias. Tendo 
em vista seu caráter de implementação individual, sugere-se a manutenção do mesmo no âmbito do 
licenciamento observando-se os seguintes aspectos: 

• Aplicável a empreendimentos em áreas notoriamente caracterizadas pela ocorrência 
expressiva de aves marinhas; 

• Estabelecimento de diretrizes diferentes das atuais, as quais preveem a evacuação de 
espécimes em caráter de urgência e encaminhamento para pronto atendimento em unidades 
de estabilização ou recuperação; 

• Padronização nos procedimentos específicos a bordo das embarcações sísmicas, com o 
treinamento da equipe de meio ambiente embarcada; 

• Revisão das ações de resgate e transporte da avifauna para terra, sobretudo em relação ao 
tempo de resposta e meios de transporte. 
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4.1.2. Projeto de Elaboração e Implementação de Banco de Dados Ambientais 
Regionais 

O Projeto de Elaboração e Implementação de Banco de Dados Ambientais Regionais foi exigido através 
dos Termos de Referência CGPEG/DILIQ/IBAMA Nº 15/14, Nº 19/14, Nº 28/14, Nº 29/14 e Nº 34/14 
para os empreendimentos da Margem Equatorial. Diante da necessidade de se implementar sistemas 
de banco de dados que fossem capaz de interagir com os dados de todos empreendedores envolvidos, 
entendeu-se ser pertinente a implementação de um único sistema banco de dados, onde todos os 
dados georreferenciados obtidos possam ser inseridos capacitando assim o armazenamento de todos 
os dados primários obtidos durante os diversos processos de licenciamento, objetivando a 
alimentação/atualização constante ao longo do tempo, a imediata recuperação, a análise 
automatizada e o monitoramento dos dados.  

Por tratar-se de um projeto de controle de impactos com vistas a parametrizar futuras ações 
mitigatórias, foi solicitada de abertura de processo administrativo para Projeto de Elaboração e 
Implementação de Banco de Dados Socioambiental Regional, para a Margem Equatorial através do 
Ofício IAGC 01/14, tendo como signatários os representantes das seguintes EADs: WesternGeco 
Serviços de Sísmica Ltda.; CGG do Brasil Participações, Ltda.; Polarcus Serviços Geofísicos do Brasil 
Ltda,; BGP Brasil Serviços e Equipamentos Geofísicos Ltda., Dolphin Geofísica do Brasil Ltda., 
Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda., PGS Investigação Petrolífera Ltda., Spectrum Geo do Brasil 
Serviços Geofísicos Ltda., TGS do Brasil Ltda. e a operadora Chariot Brasil petróleo e Gás Ltda. O 
referente processo administrativo foi aberto em 26/01/2014 sob o número 02022.000034/2015-66. 

Oportuno lembrar que, a mencionada solicitação está em conformidade com a Portaria MMA n º 
422/2011, art.24, a qual estabelece que “Será admitida pelo IBAMA a implementação de programas 
ambientais regionais, para uma mesma área de concentração de empreendimentos, compartilhados 
ou não entre empresas, em complementação ou substituição aos projetos ambientais individuais, 
desde que definida responsabilidade pela sua execução. ” 

As EADs reconhecem e ratificam a importância deste projeto de banco de dados, pois entendem ser 
de interesse e benefício perene para toda a indústria e indicam, como eventual alternativa, devido ao 
número de empresas envolvidas e aos diferentes tempos entre suas atividades, que este projeto seja 
vinculado a um Termo de Compromisso, ou que seja mantido como se encontra atualmente, em 
processo administrativo especifico.  
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4.2. Projetos Classe “C” 

4.2.1. Caracterização e Monitoramento do Nível de Ruídos 

Nos dois Termos de Referência para a Margem Equatorial, nos quais projetos de avaliação dos níveis 
de ruídos foram requeridos (TR CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 28/14 e Nº 29/14), há uma solicitação para a 
duração do projeto seja equivalente a duração do empreendimento:   

“(...) A duração do projeto deverá ser equivalente à duração do 
empreendimento. Entretanto, poderão ser empregados esforços 
amostrais diferentes para a etapa de caracterização e a de 
monitoramento. ” 

Analogamente, ambos Termos de Referência, mencionam a necessidade de considerar futuras 
instalações e operações de UEPs e outras possíveis fontes sonoras em diferentes frequências: 

“ Deverá ser proposta uma metodologia para medição do nível de ruídos 
em diferentes frequências, sobretudo àquelas que notadamente 
interferem na biota marinha. A malha amostral deverá considerar o 
trânsito das embarcações engajadas no empreendimento, futuras 
instalações e operações de UEPs e outras possíveis fontes emissoras. 
(...)”  

 
Não há dúvida de que tal requerimento excede tanto a amostragem referente ao ruído gerado pela 
energia sonora liberada durantes as aquisições sísmicas em si, bem como a escala temporal dos 
empreendimentos, visto que instalações futuras demandarão de um prazo considerável para serem 
implementadas, devido aos aspectos estratégicos, operacionais e de licenciamento ambiental. Soma-
se a isso a orientação apresentada em ambos termos de referência para o uso de derivadores 
lagrangeanos visando a coleta de informações na bacia inteira, o que por sua vez excede a escala 
espacial das aquisições sísmicas, as quais são restritas a regiões ou blocos de interesse. 

A CGPEG/DILIQ/IBAMA requer também que sejam associados os dados acústicos de vocalização de 
cetáceos com as avistagens do Projeto de Monitoramento da Biota Marinha:  

“Os dados acústicos obtidos devem ser analisados quanto às 
vocalizações identificadas e associados à operação das atividades 
sísmicas que estejam sendo realizadas, buscando também sua 
integração com os dados obtidos no PMBM e no monitoramento aéreo. 
Esta abordagem possibilitará uma aproximação da avaliação do 
impacto da atividade sobre esse grupo de animais. ” 

Neste ponto, faz-se relevante considerar que, já está sendo solicitado nos respectivos licenciamentos 
o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP), específico para o registro sonoro da biota 
marinha, o qual entende-se que seja o mecanismo mais apropriado para coleta e análise deste tipo de 
dado. 
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Além dos aspectos de escala espaço-temporal do monitoramento de nível de ruídos na forma como 
está apresentado nos TRs, podemos considerar outros pontos na avaliação da aplicabilidade deste 
projeto no escopo do licenciamento de sísmica marítima, conforme segue: 

• Ausência de orientações claras e especificações técnicas (métodos e parâmetros) nos TRs, com 
o objetivo de definir diretrizes mínimas para sua implementação; 

• O nível de ruído em uma bacia é consequência da superposição de várias atividades além da 
sísmica e perfuração, tais como: navegação de turismo, Marinha Mercante, Marinha Brasileira 
e atividade pesqueira.  
 

Para o Comitê, não parece razoável que a pesquisa para a caracterização e monitoramento do ruído 
de uma região como um todo recaia sobre uma atividade que tem emissões de ruídos controlados, e 
que atue em uma área específica, durante uma breve janela temporal. 

É necessário, no entanto, ponderar que a atividade de sísmica marítima contribui para o incremento 
dos níveis de ruído subaquático, seja pela emissão da fonte sonora (canhões de ar) seja pelo tráfego 
de embarcações, fato este que segundo diversos estudos científicos podem afetar o ecossistema 
marinho (MSFD Technical Sub-Group on Underwater Noise, 2013; Tasker, 2010). Entretanto, a 
magnitude e o impacto dessas alterações ainda são pouco conhecidos e os estudos desenvolvidos até 
o momento apresentam resultados inconclusivos. Tal é o estado da arte deste tema, que a própria 
CGPEG/DILIQ/IBAMA, reconhece, nos Termos de Referencia supracitados a melhor forma de 
representar numericamente o nível de pressão acústica no meio marinho: 

“Considerando a inexistência de consenso na literatura técnica sobre 
qual a melhor forma de representar o nível de pressão acústica para fins 
de avaliação de impacto ambiental solicita-se contemplar, no mínimo, 
os valores em decibéis (i) pico-a-pico, (ii) rms e (iii) fluxo de energia. ” 

Desta forma, sugere-se a exclusão do Projeto de Monitoramento de Ruídos do escopo do 
licenciamento ambiental de sísmica, tendo como alternativa a proposta de um Projeto de Modelagem 
Acústica, que considere as variáveis locais dos empreendimentos. 

As aplicações funcionais esperadas através dos resultados deste Projeto de Modelagem Acústica vão 
além das informações relativas as modelagens de decaimento sonoro padrão, já solicitadas pela 
CGEPG/DILIQ/IBAMA no âmbito dos PCAS, pois ao considerar as características locais/regionais e os 
efeitos cumulativos do som ao longo do tempo (atividade) podem auxiliar na avaliação do efeito 
cumulativo da energia sonora gerada pela fonte bem como sua implicação com a biota marinha (em 
especial as espécies nectônicas). As justificativas e os resultados esperados para a implementação de 
um projeto com estas características são: 

• Direcionado à análise do ruído proveniente da atividade sísmica em questão; 
• Possibilita análise de variáveis locais (batimetria), período da atividade e deslocamento da 

fonte de ruído; 
• Considera as características oceanográficas regionais e variação da energia sonora durante a 

campanha sísmica. 
• Pode auxiliar na identificação de possíveis ações mitigatórias ou zonas de exclusão; 
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• Geração de mapas acústicos da área (figura 1) 

 
Figura 1: Exemplo de mapa acompanhando a evolução espacial das emissões sonoras no plano horizontal, a 
partir de modelagem acústica, durante o deslocamento do navio sísmico. Fonte: Jasco, Acoustic Modelling. 

 
Concluindo, o Projeto de Caracterização e Medição do Nível de Ruídos, comparativamente com a 
Modelagem do Decaimento Sonoro, mostra-se demasiadamente abrangente, fora do escopo do 
impacto sísmico e do período temporal das campanhas sísmicas, em oposição ao Projeto de 
Modelagem proposto, que se ajusta a temporalidade da sísmica e foca especificamente em seus 
impactos potenciais (emissão sonora) nas espécies, sendo, portanto, mais funcional e condizente com 
a atividade. 

Tendo em vista a possibilidade de se poder realizar também modelagens em conjunto, para geração 
de mapas acústicos considerando operações concomitantes, o que requererá o envolvimento de mais 
de uma EAD, sugerimos, como eventual alternativa, nestes casos, que este projeto possa ser vinculado 
a um Termo de Compromisso ou a um processo administrativo específico com as empresas envolvidas.  
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4.2.2. Projeto de Monitoramento Aéreo 

O Projeto de Monitoramento Aéreo (PMAer) devido a sua concepção e metodologia clássicas tem 
como principais objetivos fornecer subsídios para o levantamento e distribuição da fauna marinha e 
não se apresenta, no entendimento do Comitê IAGC, como uma medida de mitigação da atividade 
sísmica nem adequado para os fins esperados pela CGPEG, através de sua implementação como 
“ferramentas adicionais às de rotina (observação a bordo dos navios fontes e MAP) para avaliação e 
quantificação do incremento do impacto acústico no meio marinho e suas consequências para os 
cetáceos”, conforme TRs. 
 
Através do PMAer implementado de forma pioneira pela CGG do Brasil, na Bacia de Santos, em diversas 
oportunidades nas quais a altitude de voo e condições de visibilidade dificultaram muito a identificação 
específica ou mesmo uma estimativa confiável do tamanho de grupo. A alternativa para identificação 
era a realização de uma série de círculos acima do grupo avistado durante o tempo necessário para 
filmagem e tomada de fotografias. Com este procedimento, a maioria dos grupos avistados apresentou 
uma reação comportamental à aeronave durante os círculos para tomada de fotos (e.g. tempo 
prolongado submerso) (NAV, 2012). Soma-se a isto o fato de um projeto deste porte não permitir a 
cobertura sazonal de amostragem em uma mesma região (devido ao tempo reduzido da sísmica), que 
possibilitasse relacionar as ocorrências com a atividade sísmica em uma dada bacia ou região.  

Conclui-se que a avaliação do impacto acústico em mamíferos marinhos através do monitoramento 
aéreo, não é possível pois, o período deve ser a longo prazo com desenho amostral homogêneo e 
apropriado. 

Adicionalmente, alguns autores (Hodgson, et al 2013) apontam uma série de outras limitações no 
levantamento aéreo: 

• Levantamento de áreas de habitat isoladas ou inacessíveis: Algumas áreas onde há ocorrência 
de mamíferos marinhos são inacessíveis ou consideradas extremamente perigosas para a 
realização do monitoramento aéreo por causa da distância da pista de pouso mais próxima da 
costa (Hodgson et al., 2013). Em alguns empreendimentos, como na bacia do Pará-Maranhão, 
a distância do aeroporto até o ponto médio da área de pesquisa sísmica é superior a 300 
quilômetros; 

• Disponibilidade de aeronave e equipe especializada: Em levantamentos pretéritos, na bacia de 
Santos, a disponibilidade de aeronave apropriada para os levantamentos quase inviabilizou a 
implementação do projeto, visto que só existe uma aeronave no Brasil com características 
compatíveis às utilizadas em levantamentos internacionais e em conformidade com os 
requisitos mínimos de segurança exigidos pelas EADs. Uma segunda aeronave, mesmo 
modelo, porém sem janela do tipo bolha estava em manutenção prolongada e pertencia a 
mesma empresa em questão.  
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• Risco de Acidentes: Há um histórico de incidentes, sendo vários com vítimas fatais em 
monitoramentos aéreos. Hodgson, et. al. (2013) relatam pelo menos cinco acidentes com 
aeronaves tendo matado 11 pesquisadores de mamíferos marinhos durante levantamentos 
aéreos; 

• Qualidade dos Resultados: A localização de cada grupo de animais avistados durante pesquisas 
tripuladas tem erro associado a defasagem de tempo entre os observadores verem os animais 
e em seguida marcar sua localização, bem como erros de medição inerentes à determinação 
da localização dos animais que estão a alguma distância da aeronave (trackline). 

• O caráter investigativo deste tipo de pesquisa o qual não se apresenta como uma medida 
mitigatória direta da atividade sísmica propriamente dita; 

• A limitação da exequibilidade dos levantamentos aéreos, normalmente a estados do mar de 
Beaufort 3 ou menos, o que, por conseguinte, resulta constantemente em observadores em 
stand by, esperando as condições climáticas adequadas. 

• Baixo tempo de vôo efetivo sobre a área de pesquisa sísmica: No monitoramento aéreo 
realizado na Bacia de Santos, a uma distância de 49 milhas náuticas (91 quilômetros) entre o 
aeroporto e o início da área de interesse, o total de horas de voo foi de 240 horas, enquanto 
que o tempo efetivamente empregado de sobrevoo sobre a área do projeto foi de 132hs e 
32min, ou seja, 55% do esforço total realizado pela aeronave (NAV, 2012). Há que se considerar 
que as distâncias entre os aeroportos e as áreas de atividades nos projetos da Margem 
Equatorial tendem a ser maiores, dada as dimensões das bacias: 

• Avistagens perdidas e/ou erros de identificação: Fatores como luminosidade reduzida, estado 
do mar e pouco tempo de superfície dos animais podem gerar erros de identificação ou a 
impossibilidade de se chegar a uma identificação ao nível de espécie (NAV, 2012).  

Além dos motivos expostos, é importante fazer menção ao Estado da Arte sobre Fauna, conforme 
mencionado na “Proposta Técnica Projetos de Monitoramento de Fauna que não deveriam constar nos 
processos de licenciamento ambiental”, estudo que está sendo realizado pelo IBP, cuja primeira etapa 
consiste no levantamento de toda a fauna brasileira, com entrega prevista para agosto da parte relativa 
a Margem Equatorial. Corroboramos com a observação do Instituto no sentido de que, somente após 
termos conhecimento do universo de informações que temos sobre a fauna do nosso país, e, portanto, 
das lacunas existentes, é possível se indicar que tipos de projetos são pertinentes para o 
preenchimento das respectivas lacunas. Mais uma vez, o Comitê não entende, levando-se em 
consideração a literatura cientifica atual, que através deste projeto seja possível a avaliação de 
eventual impacto da sísmica sob o comportamento das espécies, mesmo sendo utilizado de forma 
suplementar as informações que serão obtidas através do PMBM e PMAP, conforme pretendido pela 
CGPEG. 

Dessa forma, o Comitê IAGC entende que o Projeto de Monitoramento Aéreo não deve constar como 
exigência do licenciamento ambiental de atividades sísmicas. 
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4.2.3. Projeto de Monitoramento de Praias 

A possibilidade de avaliação da correlação entre encalhes da fauna, tais como quelônios e mamíferos 
marinhos devido as atividades de pesquisa sísmica torna-se muito pequena especialmente em regiões 
onde não há a realização sistemática desses registros, como é o caso da Margem Equatorial.  

Tomando como exemplo um projeto implementado entre 2009 e 2010 na região costeira de 
Pernambuco, devido a atividade de sísmica na Bacia de Pernambuco-Paraíba (NAV 2010), dentro da 
região de atuação do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBIO), cerca de 93% das 268 
ocorrências de encalhes da biota marinha ou de ninhos de quelônios foram reportadas pelos monitores 
treinados ou pela população diretamente a esses monitores ou aos técnicos do PMP e somente 07% 
foram devido ao sistema de aviso por telefone (0800) do CMA. Considerando que a base de dados, nos 
anos prévios a atividade de sísmica e após esta seja somente o canal telefônico ou ainda algum aviso 
de ocorrência feito pessoalmente na sede do CMA, são escassas as possibilidades de gerar uma relação 
de causa-efeito entre a atividade sísmica e os registros da biota na costa sem uma rede de 
monitoramento efetiva e uma série ampla de dados históricos, mesmo se considerando a realização 
de exames necroscópicos e laboratoriais. 

Soma-se a isso o aspecto dinâmico dos navios sísmicos, os quais não permanecem no mesmo local 
diariamente e a dinâmica oceanográfica que por sua vez pode ser determinante para que um animal 
morto ou em estado precário de saúde venha a encalhar na região costeira adjacente à área de 
pesquisa sísmica, dificultando também estabelecer uma relação entre a sísmica e os encalhes.  

Por fim, além dos argumentos acima expostos, é oportuno mencionar que o Comitê IAGC adere ao 
posicionamento do IBP em sua “Proposta Técnica – Projetos de Monitoramento de Fauna que não 
deveriam constar nos processos de licenciamento ambiental”, no que se refere às considerações a 
respeito do Projeto de Monitoramento de Praias. Neste sentido, há o entendimento de que, de acordo 
com os resultados de projetos já realizados, as atividades de óleo e gás não aparecem como um dos 
principais fatores contributivos para encalhes, estes associados mais diretamente a interações de 
artefatos de pesca e com resíduos sólidos antropogênicos. Assim, entendemos que não é apropriado 
atribuir a implementação deste projeto a indústria sísmica.   
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4.2.4. Reprocessamento de Dados para mapeamento do assoalho marinho 

Os Termos de Referência emitidos para as atividades sísmicas na Margem Equatorial consideram a 
aplicação dos dados sísmicos no mapeamento de formações biogênicas, como formação calcária em 
águas profundas, além do mapeamento do relevo do fundo marinho na área de aquisição. 

A sísmica de reflexão vem sendo usada intensivamente pela indústria de petróleo, devido a seu alto 
poder de resolução da subsuperfície terrestre. Este método consiste na geração de ondas elásticas, 
posteriormente observando o tempo de chegada destas através de receptores (geofones ou 
hidrofones), sendo possível determinar a distribuição de velocidade e identificar interfaces onde esta 
onda foi refletida e refratada (Ayres, 2000). Esta reflexão do sinal sísmico ocorre devido à diferença de 
impedância acústica entre os diferentes meios em que a onda se propaga, representando uma 
propriedade da rocha definida pelo produto entre a velocidade e a densidade do material. 

Diversos tipos de fontes sísmicas podem ser utilizados para aquisição marinha e terrestre, sendo 
determinadas de acordo com o objetivo do trabalho (oceanografia, engenharia, indústria do petróleo, 
etc.). A principal diferença entre cada uma delas está associada à forma do sinal emitido, que é 
determinado por um espectro de frequências que varia de acordo com o equipamento utilizado.  

A sísmica convencional, utilizada pela indústria de exploração e produção de petróleo e gás não 
apresenta resolução suficiente para o imageamento de estruturas biogênicas. Os sistemas  indicados 
para o mapeamento das referidas estruturas é o método de sísmica de alta resolução, também 
chamada de sísmica rasa, o qual opera no espectro das altas frequências, implicando em menores 
profundidades de investigação, com maior resolução. Além disso, o sistema de aquisição dos dados, as 
fontes acústicas e os receptores, também são distintos quando comparados os dois sistemas (Teixeira, 
2013). 

Além da diferença nos sistemas citada acima, o estudo das feições do leito oceânico requer o 
processamento específico a partir dos dados brutos obtidos na aquisição uma vez que mesmo 
apresentando bons resultados já no dado original, muitas vezes a sísmica rasa apresenta problemas de 
visualização devido à grande quantidade de ruídos ou à elevada perda de amplitude das reflexões com 
o aumento da profundidade. Sendo assim, a aplicação de um fluxo de processamento através da 
aplicação de algoritmos de classificação supervisionada deve ser requerida, sendo esta uma área bem 
específica do sensoriamento remoto, a qual foge totalmente da expertise das equipes de pós-
processamento das companhias de sísmica. 

Associado a diferença existente entre os métodos de aquisição de dados (sísmica convencional x 
sísmica de alta resolução), tem-se ainda a um aspecto limitante sob o ponto de vista da disponibilidade 
dos dados brutos gerados. Nos casos em que a aquisição sísmica for multicliente, cada operador passa 
a ter um contrato para levantamento em seus blocos e o produto final deste levantamento, passa a 
ser de propriedade de mais de um contratante, estando sujeito a confidencialidade e condições de uso 
de acordo com o objeto desta contratação. A elaboração de qualquer produto em decorrência desta 
atividade estará sujeita as obrigatoriedades contratuais ou condições especificas a seu uso e 
divulgação.  
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Vale esclarecer ainda que, apenas levantamentos sísmicos de alta-resolução (HD) podem gerar o tipo 
de informação desejada pela CGPEG, entretanto, a maior parte dos levantamentos sísmicos 3D são 
convencionais, não sendo capazes de produzir o nível de detalhamento em questão. Assim, tendo em 
vista todas as limitações apontadas e, atentando para o fato de que a informação esperada pela CGPEG 
é para utilização nos licenciamentos de atividades de perfuração, e que há tecnologias que geram os 
resultados desejados, como investigações multi-beam por ex.,   o Comitê IAGC encoraja a Coordenação 
a procurar outras soluções, envolvendo as Operadoras e/ou entidades de pesquisa e segurança tais 
como a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) e institutos de Geologia e 
Geofísica Marinha. 
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4.2.5. Projeto de Caracterização de Vertebrados nos Montes Submarinos 

A necessidade da implementação de estudos e levantamento de dados para o conhecimento dos 
padrões de distribuição de peixes, aves, tartarugas e mamíferos marinhos nos montes submarinos nas 
bacias Potiguar e do Ceará está embasada, segundo a CGPEG/DILIQ/IBAMA, através dos Termos de 
Referencia mais recentes pela atividade sísmica na área dos montes submarinos e pela carência de 
estudos referentes a estes grupos taxonômicos. 

Contudo é importante salientar que os atuais desenhos de projetos sísmicos têm evitado a 
sobreposição das linhas sísmicas sobre os montes submarinos, a partir da isóbata de 500 metros, 
conforme orientação da CGPEG/DILIQ/IBAMA durante os processos de licenciamento, justamente 
devido a potencial relevância ambiental associada a estas feições. No que se refere a carência de 
estudos, ao menos para os peixes pode-se citar os estudos realizados por Weigert (2006) e Madureira 
et. al. (2010) no campo da hidroacústica realizadas com dados do Programa REVIZEE, os quais podem 
partir como princípio para investigações mais aprofundadas. 

Diante da exclusão das linhas sísmicas nas áreas dos montes submarinos a partir da isóbata de 500 
metros e do caráter de estudo investigativo de levantamento de dados primários, com análise de 
variabilidade sazonal, sem manter uma compatibilidade com o período médio dos levantamentos 
sísmicos, o Comitê IAGC solicita que este projeto não seja exigido no âmbito dos licenciamentos de 
atividade sísmica. 
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4.2.6. Projeto de Monitoramento da Tartaruga-de-Pente por Telemetria Satelital 

Na visão do Comitê IAGC, reconhecidamente, o impacto mais significativo sobre quelônios vem da 
captura incidental na pesca, conforme apontado por diversos estudos e relatórios do TAMAR. Em 
adição, vale apontar que o escopo deste projeto é de longa duração, não mantendo compatibilidade 
com o período médio dos levantamentos sísmicos individuais.  

Seguindo a definição dos projetos tipo classe C, onde recai o presente, a qual indica que os mesmos 
visam o levantamento de dados de base e têm caráter de pesquisa científica, o Comitê IAGC incentiva 
a implementação deste projeto, regionalizado, via P&D ou outros fundos, de forma que possa ser 
implementado de maneira consistente, apresentado resultados robustos.  

 

 

4.2.7. Projeto de Avaliação da dispersão de larvas de lagosta e do impacto da 
atividade sísmica no estágio larval de lagostas 

A demanda pelo conhecimento da dinâmica populacional das espécies de lagosta P. argus e P. 
laevicauda com notória importância comercial na costa norte e nordeste brasileira foi apresentada 
pela CGPEG/DILIQ/IBAMA através de projetos investigativos nos Termos de Referência que orientam 
os Estudos Ambientais de Sísmica na Margem Equatorial. O foco do estudo solicitado pela 
CGPEG/DILIQ/IBAMA é sobre os estágios larvais (fase planctônica) das lagostas, período do ciclo de 
vida em que as populações, na forma de larvas filosoma apresentam grande vulnerabilidade e 
encontram-se mais distantes da costa. É nesta fase inicial do ciclo de vida que as larvas filosoma 
derivam para a zona costeira, levadas por correntes. Posteriormente ocorre a descida das pós-larvas 
puerulus para a zona bentônica, quando atingem então o estágio juvenil nas zonas de criação e daí 
dispersam-se para as zonas de alimentação. Quando se tornam maduras, migram para zonas mais 
afastadas da costa para realizar a cópula e desova, dando início a um novo ciclo com a liberação dos 
ovos para o meio ambiente (Figura 2). 

A fase larvar ou planctônica do gênero Panulirus leva de 08 a 12 meses, sendo essa fase decisiva para 
a perpetuação da espécie, visto que em detrimento do longo ciclo de vida dos espécimes adultos (cerca 
de 17 anos em média) e elevado potencial reprodutivo, a chance de mortandade natural e 
principalmente por sobrepesca por crescimento é alta, requerendo atenção especial para a 
conservação desses animais na fase jovem, ou seja, antes da primeira reprodução.  
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A distribuição espacial das espécies P. argus e P. laevicauda apresenta sobreposição parcial. A primeira 
tem abundância com tendência crescente no sentido perpendicular à costa e atinge seu máximo na 
faixa de profundidade de 41 – 50 metros, enquanto a abundância da segunda tem seu máximo na faixa 
de 31 - 40 metros (Sousa, 1987 apud Fonteles-filho, 2000). 

Figura 2: Esquematização do ciclo de vida da lagosta. Fonte: IBAMA, 2008. 

 

No que se refere ao potencial impacto das emissões sonoras sobre as comunidades planctonicas, 
Booman et al. (1996) observaram mortalidade e redução no sucesso do recrutamento após exposição 
a fonte sísmica em distâncias inferiores a 2 m. Em distâncias maiores, diversos estudos apontaram não 
haver quaisquer efeitos perceptíveis (Kostyvchenko, 1973; Holliday et al., 1987; Kosheleva, 1992; 
Trovarelli et al., 1998). Entretanto, os estudos até hoje realizados não permitem discriminar diferenças 
entre mortalidade natural e mortalidade devido aos disparos de canhões de ar (LGL Limited, 2014).  

Na fase filosoma, a qual é caracterizada por 11 estágios larvais, os fatores independentes da densidade 
da população são as causas da alta mortalidade, a qual pode ser até maior que 99%. Isto se deve 
principalmente à ação dos sistemas de correntes que arrastam as larvas a zonas adversas para seu 
desenvolvimento e consequentemente morrem. As larvas filosoma não são hábeis para nadar 
horizontalmente e derivam ao mar aberto com a ajuda dos ventos a velocidades de aproximadamente 
5 km por dia (Cruz, et al, 2011). 

A taxa de mortalidade total e a taxa de explotação apresentam valores de aproximadamente 70% e 
60% para P. argus e 75% e 65% para P. laevicauda. Isto significa que, uma vez que tenha entrado no 
estoque capturável, um indivíduo tem a chance média de 30% de sobreviver para o ano seguinte e de 
70% de ser capturado por pesca (Paiva, 1997). Portanto, sendo espécies de ciclo longo, estão sujeitas 
principalmente a sobrepesca por crescimento, pois o período crítico se localiza na fase jovem, que deve 
ser mais protegida que a fase reprodutiva (Silva & Fonteles-filho, 2011).  

Estudos sobre a mortalidade de lagostas no litoral brasileiro (Santos; Ivo, 1973; Fonteles-filho, 1979 e 
1992) revelam que o coeficiente de mortalidade total cresce mais rápido para a lagosta P. laevicauda; 
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tal fato deve-se, provavelmente, à maior concentração do esforço de pescaem áreas costeiras onde é 
maior a densidade da lagosta P. laevicauda. Segundo Ivo (1996), os elevados valores dos parâmetros 
de mortalidade, em que se inclui a pesca como fator de mortalidade, com redução dos valores da 
mortalidade natural, para ambas as espécies de lagosta, são indicativos da existência de sobrepesca 
sobre essas populações. 

A partir da análise dos estudos disponíveis sobre abundância, ciclo reprodutivo e avaliação de 
populações, o Comitê IAGC entende que um estudo específico dirigido para a distribuiçãos e dispersão 
de filosomas deve ser integrado a avaliação das populações de lagosta nas diversas fases de vida, tais 
como puerulus, juvenis, pre-recruta e adulta. Considera-se ainda, que estudos de dispersão da fase 
filosoma apresenta um grau de dificuldade e incerteza muito grandes, uma vez que as áreas prováveis 
de ocorrência são extensas, a taxa de mortalidade é de aproximadamente 99% e que os métodos de 
captura necessariamente resultam na morte dos indivíduos, independente da exposição das larvas a 
fonte sonora. 

Outro ponto relevante é relativo a escala temporal necessária para atingir os objetivos de um projeto 
de avaliação de dispersão delagostas, que excede em muito o tempo médio dos levantamentos 
sísmicos. 

Neste sentido solicita-se a exclusão deste projeto como obrigação para o licenciamento ambiental de 
sísmica no entendimento ainda, de que a manutenção das populações de lagosta na costa brasileira 
possuem diversos desafios não relacionados a atividade de sísmica, conforme propostas elaboradas 
pelo Comitê de Gestão do Uso Sustentável de Lagostas (SCCGSL), presentes no documento “Plano para 
recuperação e manutenção do uso sustentável de lagostas” (IBAMA, 2008), tais como: 

• Eliminar a pesca predatória; 
• Promover um processo educativo com as comunidades lagosteiras que permita a melhoria da 

qualidade de vida e de sua participação na gestão do espaço e dos recursos pesqueiros; 
• Manter a qualidade do ambiente onde ocorrem as lagostas; 
• Definir e regulamentar um mosaico de Áreas Especialmente Protegidas. 
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