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✓ Empresa norueguesa de energia que está 
presente em 37 países;

✓ Possui mais de 40 anos de experiência em 
produção de Petróleo e gás e é reconhecida como 
líder em tecnologia e gerenciamento de recursos;

✓ Presente no Brasil há 16 anos;

✓ Explora e produz petróleo e gás natural no Brasil e 
está investindo em energia renovável;

✓ Possui um projeto de energia solar junto da 
empresa Scatec.
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85km da costa do Rio de Janeiro 

Distância mais próxima à costa: 
~ 70 km (de Arraial do Cabo/RJ);

Lâmina d’água: entre 90 e 130 m;

Licenciado e monitorado pelo IBAMA;

Estudo de Impacto Ambiental foi aprovado 
pelo IBAMA em 2009; 

Produção teve início em 2011.



• A produção e o escoamento de petróleo são realizados por duas plataformas fixas ligadas ao FPSO 
Peregrino;

• As plataformas fixas (Peregrino A e Peregrino B) são utilizadas para perfurar os poços produtores de 
óleo e produzir o petróleo;

• O FPSO Peregrino é a unidade utilizada para processar, armazenar e, por fim, transferir o petróleo 
para um navio que o transporta para terra.29 janeiro 201812



Escritório

2 helicópteros

4 barcos de apoio

Campo de Peregrino

Base Aérea

Bases de apoio

Base aérea: deslocamento de trabalhadores.

Base de apoio marítima: embarque e desembarque 
de todo material das atividades do Campo de 
Peregrino.
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3) Localização da 
base aérea

4) Municípios incluídos na AID pelo critério dos Royalties 
(Estudo Preliminar – Sujeito a definição final da ANP)

2) Localização da base de apoio 
marítimo

Área de Influência Direta (AID)

1) Área do Bloco e Rota 
dos Barcos de Apoio



Área de Influência Indireta (AII)

1) Pesca: municípios que têm a 
área do bloco dentro da sua área 

de pesca



Áreas de pesca

Cabo Frio
Armação dos 
Búzios

Rio das Ostras

Quissamã

Campos

São João da Barra

São Francisco de 
Itabapoana Macaé



Área de Influência Indireta (AII)

2) Dispersão de Óleo



Simulação da Dispersão de Óleo

Modelagem matemática do cenário 
acidental de pior caso (catastrófico):

-Vazamento instantâneo de todo o volume 
de óleo do FPSO

- Condições extremas de mar e vento

- Nenhuma ação de contenção

- Dispersão do óleo por 30 dias

- 300 simulações feitas no computador

Situação Extremamente Improvável

Medidas de segurança consideradas na 
concepção do projeto incluem FPSO com 

casco duplo



Área de Influência Indireta (AII)

1) Pescam na área

3) Municípios incluídos na 
AII pelo critério da 

continuidade

2) Dispersão de Óleo (área 
oceânica e municípios com 

probabilidade maior que 5% de 
toque de óleo na costa), 

considerando nenhuma ação de 
resposta

Situação 
Extremamente 

Improvável



Área de Influência 
(AID + AII)

AII



Principais Aspectos e Impactos Ambientais da Atividade

Aspecto Ambiental: Característica da atividade que pode ou não gerar alteração no meio ambiente


Impacto Ambiental: Influência desta característica da atividade nos meios físico, biótico e socioeconômico, causando 

alguma alteração no meio ambiente


Medidas Mitigadoras: medidas e projetos ambientais para minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos
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Impacto Positivo  Aumento da Produção 

Nacional de Petróleo

Contribuição com 5% da 
produção total de petróleo da 

Bacia de Campos e com cerca de 
4% da produção nacional

Principais Aspectos e Impactos Ambientais
Aspecto  Produção de Petróleo
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Impacto Positivo  Aumento de Arrecadação

Aumento da arrecadação dos 
municípios beneficiados:
Parati, Cabo Frio e Búzios

(estudo preliminar)

Importante:
- O órgão responsável pela determinação dos municípios beneficiados pelos Royalties é a ANP, com base 
em critérios do IBGE

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Aspecto  Distribuição de Royalties
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Aumento da demanda de 
serviços e da arrecadação 

tributária

Geração de 
empregos diretos e 

indiretos

Importante:
A estimativa de geração de empregos diretos é cerca de 500 vagas em momentos de pico, tanto nas 
plataformas, no FPSO, nos barcos e helicópteros, como em terra

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Impacto Positivo  Aumento na Demanda de Bens e Serviços
e na Geração de Empregos

Aspecto  Necessidade de Mão de Obra e Serviços
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Principais Aspectos e Impactos Ambientais
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- Importante:
- Ambiente marinho promove rápida dispersão dos rejeitos descartados e sólidos suspensos por conta 
da perfuração e instalação das linhas de fundo
- Modelagens do descarte de Cascalho e Fluído indicaram impactos na qualidade da água temporários 
e localizados nas proximidades das plataformas
- Cascalho e Fluídos contaminados com óleo serão destinados em terra

Principais Aspectos e Impactos Ambientais
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Impacto Negativo  Interferência com a Qualidade das Águas

Alteração das propriedades 
físico-químicas da água: 
lançamento de efluentes 

sanitários, restos 
alimentares, água de 

produção – todos tratados 
previamente

Importante:
- Todos os efluentes serão tratados e descartados de acordo com regulamentações Brasileiras e 
Internacionais
- Ambiente marinho promove rápida dispersão dos rejeitos descartados 
- Água de Produção será re-injetada – somente descarte após tratamento de no máximo 15 dias ao ano 
(durante manutenção)
- Modelagem do descarte de Água de Produção indicou impacto localizado e temporário

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Aspecto  Lançamento de Rejeitos Tratados na Água do Mar
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Ruídos e vibrações durante 
atividades de perfuração, 

instalação e operação: 
possível afastamento 

temporário dos animais 
marinhos

Soterramento de 
organismos de fundo pelo 

cascalho descartado e 
pela instalação das linhas 

de fundo

Importante:
- Localização das plataformas fixas definida de forma a minimizar impacto nos organismos de fundo
- Modelagens do descarte de Cascalho e Fluído indicaram impactos localizados nas proximidades das 
plataformas

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Impacto Negativo  Interferência com Organismos Marinhos

Aspecto  Trânsito de Embarcações, Ruídos e Vibrações, 
Descarte de Cascalho, Lançamento das Linhas de Fundo
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Impacto Negativo  Interferência com Atividades Pesqueiras

Criação de 
zonas de 
segurança 
(500m)

Aumento do tráfego 
de embarcações

Importante:
- A pesca é uma importante atividade econômica na região
- As zonas de 500 m em torno das plataformas e do FPSO visam a segurança da atividade e das 
embarcações externas à atividade

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Aspecto  Presença de Estruturas Fixas, Tráfego de Embarcações

Presença de estruturas 
fixas – proibido o 

fundeo e a pesca de 
arrasto de fundo  
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Impacto Negativo  Possível Acidente com Derramamento de Óleo de Grandes Proporções
Situação Remota e Extrema de Pior Caso

Interferência com 
Animais e 

Ecossistema 
Costeiros   

Alteração da 
Qualidade da 
Água

Interferência na 
Atividade Pesqueira

Importante:
- Probabilidade de toque de óleo na costa, e impacto nos ecossistemas costeiros, é extremamente 
improvável (condição extrema)
- O projeto do FPSO prevê casco duplo

Principais Aspectos e Impactos Ambientais

Aspecto  Produção, Armazenagem e Transferência de Petróleo

Diminuição no 
Fluxo de Turistas
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- Maioria dos Impactos Negativos identificados: 

- Localizados

- Temporários

- Reversíveis

- Impactos Negativos podem ser evitados ou minimizados em condições normais de operação 
através de gestão ambiental adequada  Foram implementadas uma série de medidas e projetos 
ambientais para minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos

- Impactos Positivos importantes para desenvolvimento econômico da região e auto-suficiência na 
produção de petróleo do Brasil

Sumário dos Principais Impactos
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Projetos Ambientais

Gestão 

Ambiental
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• Em Niterói se localiza a base de apoio
logístico em terra, da empresa Brasco, 
onde são armazenados temporariamente
materiais, insumos, resíduos e 
equipamentos.

Interferências em Niterói




