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Apresentação

RIMA BM-C-7
Apresentação

Superintendência Estadual do IBAMA
Praça XV de Novembro, 42 - 10º andar - Centro.
CEP: 20.010-010 - Rio de Janeiro - RJ.

Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente
Rua Fonseca Teles, 121 - 6º andar - São Cristóvão.
CEP: 20940-200 - Rio de Janeiro - RJ

As empresas parceiras Hydro Brasil Óleo e Gás Ltda.
e Kerr-McGee Petróleo Ltda., pretendem desenvolver a
atividade de produção de petróleo e gás em uma área
denominada Bloco BM-C-7 (Campo de Peregrino), em
alto mar, na Bacia de Campos.

AHydro atuará como operadora na fase de elaboração
do projeto, enquanto que a

Atendendo à legislação brasileira, foi realizado o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento,
que apresenta, detalhadamente, suas características
técnicas, o diagnóstico ambiental de sua área de
influência, tanto marinha como terrestre, a análise dos
potenciais impactos do empreendimento, com a
indicação das medidas a serem tomadas para sua
prevenção ou mitigação, e o compromisso de ações de
proteção ambiental, consolidadas em Projetos
Ambientais a serem implantados pelo empreendedor. O
EIA foi elaborado em conformidade com o Termo de
Referência Nº 018/06 emitido pela Coordenação Geral
de Petróleo e Gás ( ) do , órgão
responsável pelo licenciamento de atividades de
exploração e produção de petróleo no mar.

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
apresenta os principais resultados dos estudos
realizados para o EIA, de uma forma sintética e acessível,
visando fornecer as informações necessárias a uma
ampla discussão de todos os interessados no
empreendimento.

Aqueles que desejarem maiores informações técnicas
relacionadas ao empreendimento poderão recorrer ao
EIA que se encontra disponível na Superintendência
Estadual do IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, no
Rio de Janeiro, e na FEEMA - Fundação Estadual de
Engenharia do MeioAmbiente do Rio de Janeiro.

Kerr-McGee Petróleo será a
operadora na fase de execução, incluindo instalação e
produção.
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* As palavras em cor laranja encontram-se definidas no glossário ou
na lista de siglas e abreviações ao final do documento.
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Identificação da Atividade e do Empreendedor

RIMA BM-C-7
Identificação da atividade e do empreendedor

Denominação Oficial da Atividade

Empreendedores:

Pessoa de Contato

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás no
Bloco BM-C-7, Bacia de Campos.

Empresa brasileira subsidiária da Anadarko
Petroleum Corporation, com sede em
Houston, Texas, Estados Unidos da América.

Rua Victor Civita, 77 - 6º andar
Barra da Tijuca (
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22775-905

Telefone: (21) 3535-7600
Fax: (21) 3535-7640
E-mail: helder.ferreira@anadarko.com

04.028.583/0001-10

Praia de Botafogo, 228 - 4º andar,
Salas 406 a 411 (Parte), Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22250-040

Bloco 1,
Rio Office Park)

06.871.406/0001-26

Hydro Brasil Óleo e Gás Ltda.
(elaboração do projeto)

CNPJ

Endereço

Kerr-McGee Petróleo Ltda.
(execução do projeto)

Hélder Oliveira Ferreira

CNPJ

Endereço
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uma subsidiária da Anadarko Petroleum Corporation

Petróleo Ltda

Janeiro de 2007

Nota: A Kerr-McGee Petróleo Ltda. terá a denominação de sua razão social alterada para ANADARKO PETRÓLEO LTDA.
no primeiro semestre de 2007. A logomarca que será utilizada após efetivação dessa mudança é apresentada abaixo:



O que é a Atividade

O Bloco BM-C-7 se localiza na porção
sudoeste da Bacia de Campos, no litoral do
Estado do Rio de Janeiro, a cerca de 70 km de
distância da cidade de Arraial do Cabo, mais
precisamente da Ilha de Cabo Frio, em zona
marinha, onde a profundidade se encontra
entre 90 e 130 m.

Após análise de dados geológicos da área
do Bloco BM-C-7, foi verificada a existência de
uma quantidade de óleo pesado (14º )
passível de ser explorada economicamente
por um período razoável de tempo (no caso, 25
anos). Foi estudada por engenheiros e
geólogos a melhor opção para perfuração de
poços (local, número, tipo, etc.).

API

RIMA BM-C-7
O que é a atividade

Para a realização da atividade, estão
previstas inicialmente a perfuração de 30

para o escoamento do óleo e do gás
produzidos. O projeto prevê ainda a inclusão de
7 de água no . A
produção de petróleo será realizada,
inicialmente, utilizando duas plataformas fixas às
quais estarão conectados os poços, e uma

com capacidade de
processamento máximo de óleo estimado em até
15.900 m /dia (100.000 barris por dia). Em uma
possível fase posterior de ampliação do projeto,
está prevista a instalação de uma terceira
plataforma similar às duas primeiras.

3

poços

produtores

poços injetores reservatório

FPSO

Unidade Flutuante de Produção, Armazenagem
e Transferência - ,

Figura 1 - Localização do Bloco BM-C-7.
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RIMA BM-C-7
O que é a atividade

As plataformas fixas serão utilizadas para
perfuração dos poços e extração do petróleo,
que será transferido para o FPSO por meio de
dutos assentados no fundo do mar. No FPSO
haverá equipamentos complexos que
realizarão a separação da mistura de água,
óleo e gás retirada dos poços. O óleo
produzido no FPSO será escoado através de

para as refinarias, de
onde serão extraídos os diversos produtos
oriundos do petróleo. Todo o gás produzido
será utilizado para geração de energia no
FPSO. A (nome dado à água
retirada dos poços, que está misturada junto
com o óleo e o gás) será tratada, também, no
próprio FPSO. Após atingir os níveis
necessários de tratamento, essa água será
bombeada para as plataformas (também por
dutos assentados no mar), de onde será
reinjetada no reservatório através de poços
perfurados especificamente para isto
(chamados de poços injetores).

navios aliviadores

água produzida

A atividade contará com uma infra-
estrutura de apoio, no mar e em terra,
necessária ao bom andamento dos trabalhos.
Para tanto, será utilizada uma base de apoio
operacional e barcos de apoio.

A base de apoio operacional estará
localizada em Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro. Ela irá receber, estocar, e fornecer
recursos materiais aos barcos de apoio, que
os transferem às plataformas e FPSO.
Recebe também resíduos das plataformas e
FPSO, estocando-os temporariamente até
que sejam transportados às empresas de
destinação final.

Foram estimadas de 2 a 3 viagens
semanais com duração de cerca de 10 horas
por trecho da base até as plataformas.

O transporte de pessoal será realizado por
helicóptero, a partir dos aeroportos Santos
Dumont ou de Jacarepaguá, que dispõem de
serviços utilizados pelo setor de exploração e
produção de petróleo no Rio de Janeiro.

Figura 2 - Representação gráfica do FPSO e plataformas fixas no Bloco BM-C-7.
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A Atividade de Produção e Escoamento de Óleo

Instalação
Afase de instalação contempla a instalação

das diversas estruturas necessárias ao
desenvolvimento da atividade e a perfuração
de poços. A de um poço marítimo
de petróleo é realizada através de uma
plataforma de perfuração, com a penetração
de uma broca no assoalho marinho. Esta broca
se situa na ponta de um tubo de aço (conhecida
como coluna de perfuração) que gira através
de um motor e vai perfurando o poço.
Conforme o poço se aprofunda, são
adicionados novos tubos de perfuração,
aumentando o comprimento da coluna em
direção ao reservatório de petróleo. Todos os
pedaços de rocha ( ) gerados são
expulsos do poço para dar passagem à broca.

Os cascalhos gerados pela rotação da
broca são retirados continuamente através do
uso de um . Este fluido é
injetado por bombas pelo interior da coluna de
perfuração. O fluido sai da broca de
perfuração e retorna à superfície arrastando
todo o cascalho gerado, através do espaço
formado entre a coluna de perfuração e as
paredes do poço.

Um poço de exploração é perfurado com
broca de diferentes diâmetros conforme vai se
aprofundando através do assoalho marinho.
Cada trecho de poço perfurado com brocas de
diâmetros diferentes corresponde a uma fase
(ou seção) do poço. As fases iniciais são de
maior diâmetro de broca e as mais profundas,
de menor diâmetro. Em princípio, estão
previstas 5 fases para todos os poços a serem
perfurados no Bloco BM-C-7, mas isto ainda
está por ser definido. A primeira fase do poço é
perfurada de tal forma que os cascalhos
gerados, juntamente com o fluido de perfuração
utilizado, são dispostos diretamente no fundo do
mar. Após a perfuração da primeira fase, será

perfuração

cascalhos

fluido de perfuração

RIMA BM-C-7
A atividade de produção e escoamento de óleo

A atividade de produção e escoamento de óleo do Bloco BM-C-7 se desenvolve em três etapas
distintas: instalação, quando ocorrerá a perfuração dos poços, produção e desativação.

conectada uma tubulação envolvendo a coluna
de perfuração, denominada de , de modo a
possibilitar a circulação do fluido de perfuração
entre o poço e a plataforma, para a remoção dos
cascalhos gerados. Assim, é possível que seja
circulado o fluido de perfuração para remover
cascalhos do poço conforme a perfuração se
aprofunda. Os cascalhos são removidos do
fluido de perfuração através de um sistema
instalado nas plataformas, e o fluido é circulado
de volta no poço.

O cascalho gerado na perfuração dos poços
que não estiver contaminado com óleo, junto
com o fluido de base água aderido, será
descartado localmente no ambiente marinho.
Entretanto, se o cascalho estiver contaminado
com óleo, não haverá descarte no ambiente
marinho. Cascalhos contaminados por óleos
serão, preferencialmente, transportados para
terra de onde serão encaminhados para
empresas devidamente licenciadas para sua
disposição final. Alternativamente, será
avaliada a viabilidade técnica e econômica de
se reinjetar os cascalhos contaminados por
óleos nos próprios poços perfurados.

O fluido de perfuração excedente ao final da
perfuração de cada poço será mantido em
tanques apropriados nas plataformas, sendo
na medida do possível, reutilizados nos poços
seguintes. Ao final da perfuração de todos os
poços os fluidos de perfuração base água
poderão ser descartados ao mar, caso não
apresentem evidências de contaminação por
óleo, e não apresentem condições de serem
reutil izados. Serão realizados testes
específicos para verificar esta situação, através
de projeto de monitoramento ambiental a ser
implementado durante as atividades. Caso
contrário os fluidos serão encaminhados para
destinação adequada em terra.

riser
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RIMA BM-C-7
A atividade de produção e escoamento de óleo

As plataformas fixas terão um sistema
próprio e completo para a perfuração de todos
os poços necessários da atividade.

Para a perfuração dos poços serão
utilizados apenas fluidos de perfuração de
base aquosa, que são compostos por água e
produtos químicos. Os fluidos de base aquosa
são menos agressivos ao meio ambiente do
que outros tipos de fluidos utilizados em
atividades de perfuração, como os de base
sintética ou base-óleo. Como estes fluidos
podem ter ação tóxica, é testada a toxicidade
em do is o rgan i smos que oco r rem
naturalmente em águas marinhas brasileiras.
Os fluidos de perfuração a serem utilizados
nesta atividade deverão ser aprovados pelo
IBAMAcom base nestes testes, de acordo com
o limite de toxicidade praticado.

Produção
A atividade de produção consiste em extrair

uma “mistura” (óleo, gás e água) do
reservatório encontrado através da perfuração
marítima.

No caso da atividade no Bloco BM-C-7, esta
mistura será bombeada dos poços para cada
uma das plataformas (uma delas estará
conectada a 10 poços e a outra, a 20 poços).
De cada plataforma, esta mistura será
bombeada para o FPSO, onde será
processada (separação de água, óleo e gás) e
armazenada. Do FPSO, apenas o óleo
(petróleo) será transferido para os

através de mangueiras; estes
navios, por sua vez, farão a transferência do
petróleo para as refinarias. Não haverá
tubulação ligando o FPSO ao continente. O gás
obtido a partir da separação da mistura inicial
será utilizado para geração de energia no
próprio FPSO. A água da mistura será
reinjetada nos poços, para estimular a
produção. Também poderá ser injetada água
do mar, se necessário.

navios

aliviadores

Fluido Cascalho

Broca

Coluna de
perfuração Retorno do

fluido e do
cascalho

Durante a extração de petróleo (sob a forma
de mistura óleo, gás e água), a pressão interna
do reservatório tende a se reduzir, o que torna
mais difícil a extração em si. Portanto, a injeção
de água no reservatório, a partir dos poços
injetores, ajuda a manter a pressão interna no
mesmo, na medida em que ocorre a extração,
facilitando o escoamento do petróleo em
direção aos poços produtores, aumentando a
eficiência da recuperação de óleo no
reservatório.

Desativação
Quando a atividade de produção termina, as

estruturas montadas, como plataformas, FPSO,
sistemas de ancoragem, cabos de energia e
linhas de produção devem ser removidas. Está
previsto que a atividade de produção dure
25 anos. As formas de remoção mais viáveis,
tanto econômica como ambientalmente, serão
decididas e executadas nesta etapa.

Figura 3 - Esquema da coluna de perfuração do poço.
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Justificativas
da Atividade

A exploração e produção do Bloco BM-C-7
significará uma demanda de longo prazo
sobre uma extensa cadeia de bens e serviços,
com reflexos positivos no fortalecimento do
setor de petróleo do país, em termos da
manutenção dos postos de trabalho e de
serviços, além do incentivo a atividades
indiretamente relacionadas ao setor, como
t ranspor te , supr imento de gêneros
alimentícios, hotelaria, fornecimento de peças
sobressalentes, entre outros.

A produção de óleo no Bloco BM-C-7
contribuirá, portanto, para o desenvolvimento da
região através da demanda de equipamentos e
materiais, da geração de empregos diretos e
indiretos e dos investimentos no setor, o que
certamente irá gerar um incremento na
arrecadação tributária local.

Além disso, a produção de óleo no Bloco
BM-C-7 contribuirá para a manutenção da auto-
suficiência brasileira na produção de petróleo.

A produção de petróleo no Bloco BM-C-7
contribuirá, também, para aumentar o montante
de recolhidos e distribuídos, entre
outros, a estados e municípios, que terão suas
receitas incrementadas.

Os do petróleo são uma
compensação financeira que as empresas que
produzem petróleo e gás devem pagar ao
Estado, uma vez que estes recursos são
escassos e não renováveis. A palavra
“royalties” vem do inglês “royal”, que significa
“da realeza”. Originalmente, era o pagamento
efetuado ao rei pelo uso de recursos minerais
em suas terras.

A alíquota de royalties, determinada pela
, pode variar de 5 a 10% sobre o valor da

produção de petróleo. No caso do Bloco BM-C-7
(Campo de Peregrino), esta alíquota é de 10%

Assim, 10% do valor da produção de
petróleo no Bloco BM-C-7 deverá ser
destinado ao pagamento de royalties. O valor
da produção, por sua vez, é determinado
através da multiplicação da produção de
petróleo em m³ por um preço de referência

royalties

ANP

royalties

RIMA BM-C-7
Justificativas da atividade

deste m³, calculado mensalmente para cada
. O preço de referência do petróleo no

mês é a média ponderada dos preços de
venda praticados pela empresa que está
produzindo no campo, ou um preço mínimo
determinado pelaANP, o que for maior.

Desde o início do projeto, foram estudadas
as formas mais eficientes, seguras e
ambientalmente viáveis de se extrair o
petróleo. Além disso, o tipo e número de
plataformas, o número de poços a serem
instalados, e como transportar e para onde
enviar o produto também foram levados em
consideração. Para cada decisão dessas, são
estudados os cuidados necessários com a
segurança e com o meio ambiente.

campo
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RIMA BM-C-7
As alternativas estudadas

As Alternativas Estudadas

A determinação do local de implantação de
um projeto de produção de petróleo e gás é
definida pela disponibilidade de reservas em
condições comerciais de exploração. Desta
forma, as alternativas para o local de produção
se resumem a pequenos ajustes na
localização dos poços e das estruturas de
exploração, decorrentes de obstáculos
encontrados no fundo do mar.

Assim, a análise das alternativas para a
Atividade de Produção e Escoamento de
Petróleo e Gás do Bloco BM-C-7 foi baseada
nas tecnologias de produção buscando a
confiabilidade operacional e os controles de
p r o c e s s o p a r a a i m p l a n t a ç ã o d o
empreendimento. O projeto foi estruturado
para atender a melhor concepção do processo
de produção e os aspectos ambientais
decorrentes, além das limitações operacionais
inerentes à atividade.

Dentre as alternativas tecnológicas
avaliadas de forma a assegurar o melhor
desempenho ambiental do empreendimento,
destacam-se:

- Na região do Bloco BM-C-7 não existe
infra-estrutura de escoamento para terra do
óleo a ser produzido. Desta forma, para o
escoamento da produção através de dutos
seria necessária a instalação de oleoduto até
unidades receptoras ou mesmo até refinarias,
o que implicaria em uma maior interferência
ambiental e um elevado custo financeiro.
Portanto, optou-se pela alternativa que
permitisse o escoamento da produção através
de navios aliviadores, a partir de uma unidade
que fosse capaz de processar e estocar os
produtos - o FPSO.

- As alternativas do projeto do sistema de
transferência e transporte de óleo do Bloco
BM-C-7 estão baseadas no estudo dos
aspectos de segurança, administração e no
gerenciamento do sistema que repercutem na
interação física com o meio ambiente em
condições normais de operação e em
situações de crise (descontrole do processo).
Adicionalmente, a variável custo também foi
considerada como um fator que contribuiu
para a decisão de escolha do sistema de
escoamento, compondo desta forma um

projeto de maior sustentabilidade econômica
e ambiental.

- Para uma menor interferência com o
ambiente, foi selecionada uma alternativa em
que não são instalados equipamentos ou
qualquer tipo de arranjo no fundo marinho para
o controle da produção dos poços. Estes
equipamentos serão instalados apenas nas
plataformas. A produção controlada a partir de
equipamentos instalados nas plataformas, e
não a partir dos poços diretamente (fundo do
mar), é mais fácil de se operar, e também, de
se realizar a manutenção dos equipamentos.

- As plataformas fixas que serão instaladas
não realizarão nenhum processo de
separação ou tratamento de fluidos e
estocagem de óleo, pois todas as operações
serão realizadas na unidade de produção
FPSO.

- Para a perfuração dos poços produtores e
injetores que serão integrados ao sistema de
produção do Bloco BM-C-7, foi selecionada
como alternativa ambientalmente mais viável
a utilização de fluidos de perfuração base
água. Desta forma, o impacto gerado pelo
descarte de cascalhos com fluidos de
perfuração aderidos será minimizado pela
menor toxicidade dos fluidos de perfuração
base água, quando comparados aos fluidos de
perfuração sintéticos.

- Outro aspecto importante é que não
haverá descarte da água produzida (oleosa)
no mar, sendo esta reinjetada no reservatório,
através dos poços injetores e após tratamento
adequado no FPSO.

- O FPSO será ancorado através de uma
estrutura denominada (estrutura de
grande porte, similar a uma torre), fixada no
fundo do mar, por onde o FPSO poderá girar
completamente em torno, de acordo com as
condições predominantes de correntes
marinhas, ondas e ventos. Além de servir
como estrutura de amarração do FPSO, é pelo

que todos os dutos entre FPSO e
plataformas passam, servindo como ponto
concentrador. Este sistema de “ancoragem”
p e r m i t e u m a m a i o r l i b e r d a d e d e
movimentação do FPSO e causa menor
interferência no ambiente marinho.

turret

turret
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Compatibilidade da Atividade com
Planos e Programas Governamentais

RIMA BM-C-7
Compatibilidade da atividade com planos e programas

A atividade em quest localiza-se na Bacia
de Campos, principal zona de exploração e
produç de petróleo do país, de forma que os
Planos e Programas Governamentais voltados
para sua área de influência tendem a levar em
conta a forte presença desta atividade.

Diversos planos e programas gover-
namentais, privilegiando as ações voltadas
para a preservação dos recursos naturais, a
melhoria ou ampliação da infra-estrutura
regional, com ênfase para as atividades ligadas
ao turismo e à pesca, são desenvolvidos na
região. Dentre eles, destacam-se o Programa
de Avaliação do Potencial Pesqueiro dos
Recursos da Zona Econômica Exclusiva
(REVIZEE), o Programa Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC), desenvolvido
em âmbito federal e pelo estado do Rio de
Janeiro, o Projeto de Conservação e Utilização
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira
(PROBIO), que estabelece ações prioritárias
para a utilização sustentável dos recursos
biológicos, inclusive nas áreas costeira e
marinha, e em áreas de domínio da Mata
Atlântica. O Projeto Tartaruga Marinha (Projeto
TAMAR) que controla e fiscaliza as áreas de
desova, reprodução e alimentação das
tartarugas marinhas, o Projeto de Gestão

ão

ão

Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla),
realizado em parceria pelos Ministérios do Meio
Ambiente e do Planejamento, o Programa de
Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) e
programas relacionados ao plano de
desenvolvimento do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, como o Programa Rio Norte-
Noroeste, que tem por objetivo incentivar o
desenvolvimento industrial das regiões Norte e
Noroeste Fluminense, o Programa Rio
Petróleo, que tem como principal objetivo
potencializar e internalizar os benefícios
decorrentes dos investimentos na exploração e
produção de petróleo no Estado e o Programa
Multiplicar, que visa aumentar a oferta de
pescado em qualidade e quantidade, através
de linhas de crédito para investimento e custeio,
beneficiando principalmente os pequenos e
médios aqüicultores.

Os planos e programas governamentais
desenvolvidos na região não apresentam
impedimentos para a atividade do Bloco
BM-C-7, cabendo ao empreendedor buscar a
art iculação com as insti tuições que
desenvolvem estes programas visando a
realização de parcerias para a melhor
adequação do empreendimento às intenções
locais de desenvolvimento.

Figura 4.1 - Exemplo de Turret externo Figura 4.2 - Exemplo de Turret interno
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A Área de Influência da Atividade

RIMA BM-C-7
A área de influência da atividade

Área de Influência Indireta
Área real ou potencialmente ameaçada

pelos impactos indiretos do desenvolvimento
da atividade, considerando inclusive a hipótese
de um acidente catastrófico com vazamento de
grandes volumes de óleo no mar, apesar da
baixa probabilidade de ocorrência desse tipo de
acidente. Envolve a área oceânica e costeira
com probabilidade superior a 5% de ser
atingida por vazamentos de óleo decorrentes
de um acidente catastrófico (Casimiro de
Abreu, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e
Cabo Frio - esses dois últimos já incluídos na
área de influência direta); os municípios
passíveis de sofrerem interferências em suas
atividades pesqueiras (São Francisco de
Itabapoana, São João da Barra, Campos dos
Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Armação
dos Búzios, Cabo Frio e Angra dos Reis); e os
municípios costeiros contíguos a todos os já
considerados como área de influência direta e

(Quissamã, Carapebus, Araruama,
Saquarema, Maricá e Mangaratiba). Desta
forma, a área de influência indireta envolve 16
(dezesseis) municípios costeiros entre São
Francisco de Itabapoana e Angra dos Reis, no
estado do Rio de Janeiro.

indireta

Para a determinação da área de influência do Bloco BM-C-7 foram consideradas as
características da atividade e sua abrangência, ocupação e uso da terra no seu entorno e os
impactos ambientais, bem como a legislação e normas pertinentes. A área de influência foi
dividida em:

Área de Influência Direta
Suje i ta aos impactos d i re tos do

desenvolvimento normal da atividade, que
envolve a área integral do Bloco BM-C-7, a área
de deslocamento de embarcações de apoio; o
município de Niterói, onde estará localizada a
base de apoio e o município do Rio de Janeiro,
onde se localizam os aeroportos que darão
suporte para o transporte de pessoal. Além
disso, foram considerados como integrantes da
área de influência direta os municípios
previstos para serem beneficiados com o
pagamento de (Armação dos Búzios,
Cabo Frio e Parati - RJ).

royalties

Área de Estudo
Os estudos realizados no EIA consideraram,

de forma conservadora, como área de estudo,
toda a área passível de ser atingida por um
eventual vazamento de óleo decorrente de um
acidente catastrófico, considerando todas as
probabilidades de toque de óleo na costa, além
dos outros critérios já especificados para a
definição da área de influência. Assim, como
área de estudo, foi considerada toda a costa do
Estado do Rio de Janeiro, já integrante da área
de influência, mais 4 (quatro) municípios do
Estado de São Paulo - Ubatuba, Caraguatatuba,
São Sebastião e Ilhabela. Ubatuba e Ilhabela
por possuírem probabilidades de toque de óleo
em suas costas entre 0 e 5%, no caso da pior
situação possível de acidente; e Caraguatatuba
e São Sebastião pelo critério da continuidade.

Figura ilustrativa
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Poços de Produção

Municípios Confrontantes - que recebem royalties

Municípios Não-Confrontantes - que não recebem royalties

Linhas paralelas

Linhas ortogonais

Critérios para distribuição de royalties:
Adistribuição dos royalties entre seus beneficiários ocorre, desde 1998, da seguinte forma:

30% aos estados confrontantes com os poços produtores;
30% aos municípios confrontantes com os poços produtores e suas respectivas áreas

geoeconômicas;
20% ao Comando da Marinha;
10% para o Fundo Especial;
10% para os municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural;

22,5% aos estados confrontantes com campos produtores;
22,5% aos municípios confrontantes com os poços produtores;
25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia;
15% ao Comando da Marinha;
7,5% para o Fundo Especial;
7,5% para os municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo e gás

natural;

Os estados e municípios confrontantes com os poços e campos produtores a que fazem menção os
dois critérios acima descritos referem-se àqueles contíguos à área marítima, que no prolongamento de
seus limites, contenham o(s) poço(s) ou campo(s) produtor(es), balizando-se a projeção nos limites da
Plataforma Continental (200 milhas marítimas da linha de base). A metodologia de prolongamento dos
limites dos estados e dos municípios em direção ao território marítimo é atribuição do , de acordo
com o Decreto nº 01/91.

A- Parcela dos correspondente a 5% da produção:

B - Parcela dos que exceder a 5% da produção:

royalties

royalties

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

IBGE

RIMA BM-C-7
A área de influência da atividade

Os municípios previstos para receberem no caso da atividade de escoamento e produção de
petróleo e gás no Bloco BM-C-7 são , e , no Estado do
Rio de Janeiro, sujeito à confirmação do IBGE.

royalties
Armação dos Búzios Cabo Frio Parati

Figura 5 - Figura ilustrativa de projeção de limites intermunicipais (Sem escala)
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O Conhecimento da Região

Meio Físico
O Bloco BM-C-7, onde será realizada a

atividade de produção e escoamento de
petróleo, está localizado na porção inferior da
Bacia de Campos, a uma distância de
aproximadamente 70 km do litoral de Arraial do
Cabo, em profundidades entre 90 e 130 m.

O fundo do mar da área do bloco reflete um
ambiente relativamente plano. Com relação
aos sedimentos, em algumas zonas,
predominam areia com ocorrência de silte,
argila e fragmentos de conchas, e em outras,
sedimentos de areia carbonática com
fragmentos e nódulos de algas calcárias.
Localmente ocorrem substratos duros,
semelhantes a arenitos de praia, formados em
níveis de mar mais baixos do que o atual.

O clima na porção litorânea da região
sudeste é tropical quente úmido. O verão, com
as maiores temperaturas, corresponde à
estação mais chuvosa, enquanto o inverno,
que apresenta as menores temperaturas, é
mais seco. A temperatura média anual fica
geralmente entre 20 e 24°C.

O campo de ventos é influenciado pelo
Anticiclone Subtropical doAtlântico Sul (ASAS)

SENível do MarNW

Fundo Oceânico

Talude
Continental

Limites do Bloco BM-C-7

Região de Perfuração do Poço

Zona de
Quebra da Plataforma

Continental

Plataforma Continental

Cabo Frio

Figura 7 - Fundo oceânico entre Cabo Frio e as imediações do Bloco BM-C-7

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

e pela passagem de frentes. O regime de
ventos é predominantemente de norte a leste
durante todo o ano, sobretudo no verão.

As ondas, em geral, apresentam alturas
significativas entre 0,25 e 1,75 m e direções
que podem variar de acordo com a estação do
ano, sendo em situações de mau tempo, de
sul a sudoeste, e em condições de bom tempo,
de nordeste a leste. A maré pode ser
classificada como semi-diurna, ou seja, há,
por dia, duas marés altas e duas marés
baixas. A região do bloco está sujeita à
influência direta da Corrente do Brasil, que
possui direção predominante para sul-
sudoeste.

Na região do Bloco BM-C-7, ocorre, ainda,
o fenômeno de , que se
caracteriza pela subida à superfície de águas
profundas ricas em nutrientes que contribuem
para a diversidade biológica. De acordo com o
Ministério do Meio Ambiente, são encontradas
na área de estudo diversas regiões, como
baías, estuários, ilhas e praias consideradas
pr ior i tár ias para a conservação da
biodiversidade.

ressurgência

cerca de 70 km

cerca de 100 m

OBS: A escala vertical encontra-se exagerada em
relação à escala horizontal.
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A área de estudo pode ser caracterizada
como bastante rica e diversificada em relação
aos ambientes terrestres, costeiros e marinhos,
bem como em relação aos organismos
associados. Nela são encontrados diversos
ecossistemas que se enquadram em
categorias de relevante importância biológica,
de acordo com o Ministério do MeioAmbiente:

- costões rochosos - “alta importância

biológica”

- praias, dunas, banhados e áreas

úmidas costeiras - “muito alta importância

biológica”

- estuários, manguezais, lagoas

costeiras e rest ingas - “extrema

importância biológica”

Os ambientes litorâneos encontram-se
hoje, em grande parte, descaracterizados e
fragmentados, em função, principalmente, de
uma antiga e intensa pressão do homem.
Visando a conservação do patrimônio e dos
ambientes naturais, tem sido implantado ao
longo da área de estudos, um grande número
de nas zonas
marítimas e costeiras.

Unidades de Conservação

Na região litorânea compreendida entre os
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, na
área de estudo, encontram-se 71 Unidades de
Conservação. Destacam-se, tanto pela sua
importância ambiental, como pela sua
localização, as seguintes unidades: Parque
Nacional - PN de Jurubatiba; Área de Proteção
Ambiental - APA do Pau Brasil; Reserva
Extrativista - RESEX de Arraial do Cabo; APA
de Massambaba; APA de Maricá; Parque
Estadual - PE da Serra da Tiririca; Área de
Relevante Interesse Ecológico - ARIE da Baía
de Guanabara; APA de Guapimirim; ARIE das
Cagarras; Reserva Biológica - RB e
Arqueológica de Guaratiba; RB da Ilha Grande;
Estação Ecológica - EE de Tamoios; PN da
Serra da Bocaina; RE da Juatinga; APA de
Cairuçu; EE Tupinambás; PE da Ilha Anchieta;
PE da Ilhabela; PE da Serra do Mar. Cerca de
50% dessas unidades são de uso sustentável,
onde é permitido o uso racional de uma parcela
dos recursos naturais.

Em grande parte da área de estudo são
observadas praias arenosas com vegetação
de Mata Atlântica nas encostas e em áreas
mais interiorizadas. Exemplos desta
combinação na área de estudo são facilmente
identificados na região de Angra dos Reis e no
litoral norte de São Paulo.

Meio Biológico

Figura 9 - Praia do Sul - Ilha Grande

Figura 8 - Ilhabela

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

14

Janeiro de 2007



A região que se estende de Arraial do Cabo
a Rio das Ostras é conhecida como um
importante balneário, com trechos de

, sendo a maioria de importância
turíst ica, intercalados com

Cabo Frio é um local de expressiva
ocorrência de formação de , como as
da Praia do Peró. Essas formações são
observadas também naAPAde Massambaba.

praias

arenosas

costões

rochosos.

dunas

O ecossistema de apresenta
grande relevância em extensa parte do litoral
brasileiro, sendo predominante no litoral
sudeste. Na região costeira do norte do
Estado do Rio de Janeiro, as restingas
ocorrem de São Francisco de Itabapoana até
Cabo Frio.

restinga

Figura 11 - Lagoa de Maricá Figura 13 - Área de restinga - Macaé

Figura 12 - Costão rochoso - Armação dos BúziosFigura 10 - Vegetação de dunas - APA de Massambaba

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

Em Massambaba, uma importante área de
restinga, que se estende deAraruama aArraial
do Cabo, pode ser observada separando a
Lagoa de Araruama do mar. Na região
litorânea do município de Macaé, encontra-se
uma das maiores restingas do Estado do Rio
de Janeiro, com uma área de mais de 300 km²,
onde os numerosos cordões arenosos são
intercalados por depressões e lagoas.

Destaca-se uma representativa formação
de restinga no entorno da Lagoa de Maricá.
Também é uma importante formação deste
ecossistema, a restinga de Jurubatiba,
localizada entre os municípios de Macaé,
Quissamã e Carapebus, no Estado do
Rio de Janeiro.
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RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

Figura 15 - Manguezal da Ilha do Japonês - Cabo Frio

Figura 14 - Vista da Lagoa de Maricá

Em relação aos , estes se
caracterizam como formações típicas de litoral
encontradas nas regiões tropicais, presentes
em praticamente todo o litoral brasileiro. Estão
associados às margens de baías, enseadas,
barras, desembocaduras de rios, lagunas e
reentrâncias costeiras.

No recôncavo da Baía de Guanabara são
observados representativos ecossistemas de
manguezais, principalmente por sua extensão.
Nesta baía pode ser destacado o manguezal
daAPAde Guapimirim.

Também se destacam sistemas lagunares
na região. No trecho costeiro entre Cabo Frio e
o Delta do Rio Paraíba do Sul está situado o
sistema de Lagoa Feia, o maior do Estado do
Rio de Janeiro, com uma superfície original de
370 km². Considerada uma das maiores lagoas
do Brasil, pode também ser citada a Lagoa de
Araruama. Em Maricá, é encontrado um
importante sistema lagunar, formado pelas
Lagunas de Guarapina, Padre e Barra e pela
Lagoa de Maricá, além das Lagunas de Itaipu e
Piratininga, em Niterói.

Os sistemas estuarinos são freqüentes,
sendo um importante o de São
Sebastião, no Estado de São Paulo, localizado
entre o município de Ilhabela e o continente,
que comporta o Terminal Marítimo Almirante
Barroso (TEBAR), de grande importância para
a região de São Sebastião.

Ocorrem na região entre Campos dos
Goytacazes e Cabo Frio, em profundidades
entre 70 e 120 m,

manguezais

estuário

algas calcárias e outras
algas. Não são encontrados recifes de corais
na área do Bloco BM-C-7.

Com relação às espécies associadas aos
diversos ecossistemas encontrados na região,
podem ser destacadas desde microscópicas
espécies marinhas até grandes mamíferos. A
região de estudo é local de concentração,
alimentação, reprodução e migração de
diversas espécies de peixes, camarões e
lagostas, golfinhos, baleias, tartarugas
marinhas e aves marinhas. Especial atenção
deve ser dada às espécies raras, ameaçadas
de extinção, (espécies nativas de
uma única área geográfica) e de importância
comercial.

As principais espécies de peixes
capturadas na região são: sardinha-
verdadeira, corvina, pescadinha-real, goete,
peixe-porco, pescadas, albacoras, espadarte,
cações e raias, cavalinha, bonito-listrado,
manjuba, dourado, cavala-wahoo, parati,
tainha, agulhão-vela, pampo-galhudo, atuns,
bagre, batata, bonito, cações, fidalgo, cabeça-
chata, mako, carapicu, chernes, enxova,
linguado-preto, manjuba e pescadinha. Os
dados obtidos, em entrevista com as
comunidades pesqueiras da região, incluem as
espécies: Acará, Bicuda, Cabeça Dura,
Caçonete, Cambuçu, Canguá, Faneca,
Galhado, Gordinho, Guaibira, Maria de Araújo,
Maria Mole, Marimba, Mistura, Mulata, Olho de
Boi, Peroá, Pilombeta, Pirajica, Raquete,
Robalo, Salema, Siri, Traíra, Xaréu, dentre
outras.

endêmicas
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No que se refere aos camarões, os mais
capturados são: camarão rosa, camarão sete-
barbas, camarão branco, camarão barba-ruça
e camarão santana. As espécies de lagosta de
maior valor comercial são a vermelha e verde.

Podem ser encontradas na região, algumas
espécies de peixes integrantes da fauna
brasileira ameaçada de extinção, tais como, o
cação-bico-doce, cação-cola-fina, cação-anjo-
liso, cação-anjo-espinhoso, tubarão-baleia,
tubarão-lixa, tubarão-peregrino, peixe-serra,
raia-viola. Destacam-se como espécies de
pescado sobreexplotadas ou ameaçadas de
sobreexplotação, a lagosta, o camarão-rosa,
camarão-branco, camarão-sete-barbas,
tubarão-estrangeiro, tubarão-azul, cação-
martelo, sardinha, cavalo-marinho, tainha,
namorado, anchova, pescada-olhuda,
pescadinha-real, corvina, castanha, mero,
cherne, pargo, bagre, peroá.

Também são encontradas as seguintes
espécies de golfinho e baleias na região: boto-
cinza, toninha, golfinho-nariz-de-garrafa,
golfinho-pintado-do-atlântico, golfinho-de-
dentes-rugosos, orca, falsa orça, cachalote,
baleia jubarte, baleia franca austral, baleia
minke e baleia de bryde.

A Bacia de Campos constitui importante
região de rota de migração da baleia jubarte,
concentrando parte da população que viaja
para o Arquipélago de Abrolhos, nos meses de

Figura 16 - Raia Figura 17 - Baleia avistada na área do Bloco durante
Monitoramento Ambiental - provável jubarte

julho a novembro. Os mamíferos aquáticos
encontrados na área de estudo, são espécies
comuns à costa brasileira. A baleia jubarte, a
toninha, o cachalote e a baleia franca austral,
encontradas na região, constituem espécies
da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Sobre a ocorrência de aves, são
encontradas diversas espécies, distribuídas
em diferentes categorias: aves marinhas
pelágicas (albatrozes, pardelas, pingüins e
gaivotas rapineiras), aves marinhas costeiras
(atobás, tesourões, trinta-réis, gaivotas,
maçaricos, narcejas e batuíras) e outras
(terrestres e aquáticas garças e socós).

Algumas de aves presentes na
região são consideradas como .
São elas: albatroz-gigante, albatroz-real,
albatroz-de-cabeça-cinza, pardelão-gigante,
fura-buxo-de-capuz e pardela-preta.

espécies

vulneráveis

Figura 18 - Pardela Preta

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região
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Tartarugas marinhas também fazem da
reg ião área de concent ração para
alimentação e, algumas, para reprodução.
Foram registradas as cinco espécies de
tartarugas marinhas presentes no litoral
brasileiro: tartaruga cabeçuda, de pente,
verde, oliva e de couro.

Todas as espécies de tartarugas marinhas
constam da lista oficial do IBAMA de espécies
da fauna brasileira ameaçadas de extinção.
Em função da importância da região, no que se
refere às tartarugas marinhas, foram
instaladas duas bases do Projeto TAMAR:

Bacia de Campos:

Base de Ubatuba:

protege anualmente
cerca de mil desovas e mais de 80 mil filhotes.
Apesar de ocorrerem as 5 espécies, há
registros de desova apenas das tartarugas
cabeçuda, de couro e de pente. Ressalta-se
que todos os registros da tartaruga cabeçuda
na região foram relacionados à reprodução
desses animais.

p ro tege, em
aproximadamente 100 km de costa e várias
ilhas, as espécies cabeçuda, de couro, de pente
e verde. Cerca de 95% dos registros na região
referem-se a esta última espécie, que se
alimenta na área.

Figura 19 - Tartaruga Verde Figura 20 - Tartaruga Cabeçuda

Figura 21 - Bases do TAMAR

Bases do TAMAR

na área de estudo

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região
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17 - A.P.A. das Pontas de Copacabana,
Arpoador e seus entornos
18 - A.P.A. da Orla Marítima das praias de Copacabana,
Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca
19 - A.P.A. dos Morros daBabilônia e São João
20 - A.P.A. dos Morros do Leme, do Urubu
e da Ilha de Cotunduba

1 Unidades de conservação
indicadas no mapa

21 - R.B. de Marapendi
22 - P.M.E. de Marapendi
23 - P.M. Bosque da Barra
24 - A.P.A. das Brisas
25 - P.M.E.Professor Mello Barreto
26 - P.M.E. Chico Mendes
27 - A.N.T. Praia e Anfiteatro de Grumari
28 - A.P.A. de Grumari
29 - Área de Proteção Ambiental da Prainha
30 - P.E. da Pedra Branca
31 - A.P.A.da Orla da Baía de Sepetiba
32 - A.R.I.E. Baía de Sepetiba
33 - A.P.A. de Mangaratiba
34 - E.E. de Piraí
35 - Parque Estadual da Ilha Grande
36 - A.N.T. Ponta da Trindade, Ponta da Fazenda,
Enseada do Sono, Praia da Ponta do Caju, Enseada do
Pouso, Ilha deItaóca, Saco e Manguezal de Mamanguá,
Enseada de Parati-Mirim, Ilha das Almas, Praia Grande,
Ilha do Araújo, Praia de Tarituba
37 - P.E. Lazer de Parati Mirim
38 - A.N.T. Núcleo Caiçara de Picinguaba
39 - Estância Aparecida do Norte

41 - Estância Caraguatatuba
42 - Estância São Sebastião
43 - Estância Ilhabela
44 - A.P.E. Costão do Navio
45 - A.P.E. CEBIMAR
46 - A.P.E. Boissucanga
47 - Reserva Indígena Ribeirão Silveira
48 - A.N.T. Reserva Estadual Serra do Mar e
Paranapiacaba
49 - A.P.A. Serra do Mar

40 - Estância Ubatuba

Figura 22 -Unidades de Conservação - Parte 1

ANT - Área Natural Tombada
APA - Área de Proteção Ambiental
RB - Reserva Biológica
RE - Reserva Ecológica
PM - Parque Municipal
PME - Parque Municipal Ecológico
ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico
EE - Estação Ecológica
PE - Parque Estadual
APE - Área de Proteção Especial
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1 - P.N. de Jurubatiba
2 - A.P.A. do Pau Brasil
3 - Resex. de Arraial do Cabo
4 - A.P.A. de Maricá
5 - P.E. da Serra da Tiririca
6 - A.R.I.E.Baía de.Guanabara
7 - A.P.A.de Guapimirim
8 - A.R.I.E. das Cagarras
9 - R.B. e Arqueológica de Guaratiba
10 - R.B.da Ilha Grande
11 - R.B. da Praia do Sul
12 - P.E. Marinho do Aventureiro
13 - E.E. de Tamoios
14 - A.P.A. de Tamoios
15 - P.N. da Serra da Bocaina
16 - R.E. da Juatinga
17 - A.P.A. de Cairuçu
18 - E.E. Tupinambás
19 - P.E. da Ilha Anchieta
20 - P.E. Serra do Mar
21 - P.E. Ilhabela

Unidades de conservação
delimitadas no mapa
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Figura 23 - Unidades de Conservação - Parte 2
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Turismo

A área de estudo se caracteriza pela
diversidade de recursos naturais, o que atrai
um grande número de novos moradores,
turistas e veranistas, sendo utilizados para a
exploração das atividades de lazer e turísticas
em toda a região.

Além dos atrativos naturais, os municípios
da área apresentam potencial para o turismo
histórico e cultural, pela existência de diversos
exemplares do patrimônio histórico da época
colonial, como fortes e casarios antigos, além
de museus e casas de cultura. Destaca-se,
também, a presença de sítios arqueológicos
característicos de regiões costeiras - os
sambaquis - especialmente em Cabo Frio,
Arraial do Cabo e em Niterói, sendo os mais
antigos do litoral brasileiro.

Esportes náuticos são normalmente
praticados nas praias e lagoas da área, sem
atingir grandes distâncias da costa. O
ecoturismo, em função da presença da riqueza
do patrimônio natural e de inúmeras unidades
de conservação, é prática comum na área.

O turismo náutico está fortemente
relacionado aos cruzeiros marítimos que
possuem como escalas principalmente
Armação dos Búzios, Cabo Frio e Ilhabela,
incorporando em suas rotas, recentemente,
Arraial do Cabo e Ubatuba.

Meio Socioeconômico

Em função da beleza natural e da diversificação de ambientes, a maioria dos municípios
litorâneos tem como importantes fontes de renda, o turismo e a pesca.

Figura 24 - Armação dos Búzios

RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

Nota-se, na região, um aumento das
atividades turísticas, nas últimas décadas, em
decorrência das características naturais do
litoral e da ampliação da rede de rodovias e
melhoria das vias de acesso aos balneários.
Entretanto, este aumento não veio
acompanhado de infra-estrutura básica e de
políticas municipais de ordenamento e uso da
terra que protegessem o patrimônio ambiental
e ecossistemas associados.

A indústria do turismo, aliada à especulação
imobiliária, vem causando danos ao meio
ambiente costeiro, com a descaracterização
da faixa litorânea, principalmente para a
execução de aterros para implantação de
empreendimentos imobiliários. A maior parte
dessas construções não está ligada à rede de
esgoto, lançando indiscriminadamente
esgotos não tratados e outros resíduos na
água, comprometendo o potencial paisagístico
e turístico regional.

O maior fluxo de turistas ocorre nos meses
de verão (janeiro e fevereiro) e em feriados
prolongados. Como estratégia para atrair o
maior número de turistas, os municípios têm
promovido vários eventos, incluindo desde
festividades religiosas até festivais de verão e
de inverno.

Figura 25 - Arraial do Cabo
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RIMA BM-C-7
O conhecimento da região

A pesca na região é predominantemente
artesanal e direcionada principalmente à
captura de espécies como o

,
por meio das modalidades de pesca com

e
A é desenvolvida por cerca

de 57 mil pescadores e 11 mil embarcações na
região compreendida entre os municípios de
São Francisco do Itabapoana (RJ) e Ilhabela
(SP), sendo sua produção anual desembarcada
estimada em 58.000 toneladas. Somente
poucos pescadores dos municípios de São
Francisco de Itabapoana, São João da Barra,
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das
Ostras, Armação dos Búzios, Cabo Frio e
Angra dos Reis, exercem a pesca na área do
Bloco BM-C-7.

A é realizada ao longo da
costa brasileira, assim como em águas mais
profundas, em função da escassez cada vez
maior dos recursos pesqueiros nas

cherne, badejo,

namorado, garoupa, pargo, atum e bonito

pesca artesanal

pesca industrial

linha

de mão, espinhel rede de emalhe.

áreas
costeiras, não sendo possível determinar a
relevância do Bloco BM-C-7 como área de
pesca industrial.

O exercício da pesca na área do bloco será
limitado por conta da presença das plataformas
fixas, do FPSO e da criação de áreas de

segurança de 500m em torno dessas
instalações. Porém, a grande mobilidade e
autonomia das embarcações industriais
permitem, com facilidade, deslocamentos para
outras áreas de pesca sem que sejam
esperados prejuízos significativos.

Além das atividades pesqueiras, foram
identificados em Parati, Angra dos Reis,
Mangaratiba, Arraial do Cabo, Cabo Frio,
Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, São
Francisco do Itabapoana, Ubatuba e
Caraguatatuba, inúmeros projetos de cultivos
comerciais e experimentais de moluscos
(mexilhões, ostras e vieiras).

Do total de pescadores, 60% estão
associados às colônias de pescadores, sendo
os níveis de associação mais baixos nos
municípios de Armação dos Búzios (Z-23),
Cas imi ro de Abreu, Macaé (Z-03) ,
Caraguatatuba e Ilhabela. Os índices mais
altos foram em Niterói (Z-08), Campos dos
Goytacazes (Z-19), Angra dos Reis (Z-17) e
Parati (Z-18).

Pesca

Figura 26 - Arraial do Cabo
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Colônias e principais associações de pescadores

1 - Colônia de Pescadores de Gargaú (Z-01)
2 - Colônia de Pescadores de Atafona (Z-02)
3 - Colônia de Pescadores do Farol de São Tomé (Z-19)
4 - Associação de Pescadores de Barra do Furado
5 - Associação de Pesca de Carapebus
6 - Colônia de Pesca de Macaé (Z-03)
7 - Cooperativa Mista de Pescadores de Macaé
8 - Colônia de Pescadores de Rio das Ostras(Z-22)
9 - Colônia de Pescadores de Armação dos Búzios(Z-23)
10 - Associação de Pescadores de Armação dos Búzios
11 - Associação de Pescadores de Manguinhos
12 - Colônia de Pescadores de Cabo Frio (Z-04)
13 - Associação de Pescadores e Amigos da Gamboa
14 - Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo (Z-05)
15 - Associação dos Pescadores de Arraial de Cabo - APAC
16 - Associação da Reserva Extrativista Marinha
de Arraial do Cabo (AREMAC)
17 - Associação de Pescadores e Amigos da Praia Seca
18 - Colônia de Pescadores de Saquarema (Z-24)
19 - Associação de Pescadores e Amigos da Praia de Itauna - APAPI
20 - Associação de Pescadores de Ponta Negra 21 -
Associação de Pescadores de Itaipuaçu
22 - Colônia de Pescadores de Niterói e São Gonçalo (Z-08)
23 - Colônia de Pescadores de Itaipú (Z-07)
24 - Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipú
25 - Associação de Pescadores de Jurujuba
26 - Colônia de Pescadores do Rio de Janeiro (Z-13)
27 - Colônia de Pescadores de Pedra de Guaratiba (Z-14)
28 - Colônia de Pescadores de Mangaratiba (Z-16)
29 - Colônia de Pescadores de Angra dos Reis (Z-17)
30 - Cooperativa dos produtores de Pesca de
Angra dos Reis - PROPESCAR
31 - Colônia de Pescadores de Parati (Z-18 )
32 - Colônia de Pescadores de Ubatuba (Z-10 )
33 - Colônia de Pescadores de Caraguatatuba (Z-08 )
34 - Colônia de Pescadores de São Sebastião (Z-14)
35 - Colônia de Pescadores de Ilhabela (Z-06 )

Angra dos Reis
Araruama
Armação dos Búzios
Campos dos Goytacazes
Ilhabela
Macaé
Maricá
Rio de Janeiro
São Francisco de Itabapoana
São Sebastião
Ubatuba

Rota PROPESCAR

Áreas de pesca

Figura 27 - Mapa das áreas de pesca - Parte 1
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Colônias e principais associações de pescadores

1 - Colônia de Pescadores de Gargaú (Z-01)
2 - Colônia de Pescadores de Atafona (Z-02)
3 - Colônia de Pescadores do Farol de São Tomé (Z-19)
4 - Associação de Pescadores de Barra do Furado
5 - Associação de Pesca de Carapebus
6 - Colônia de Pesca de Macaé (Z-03)
7 - Cooperativa Mista de Pescadores de Macaé
8 - Colônia de Pescadores de Rio das Ostras(Z-22)
9 - Colônia de Pescadores de Armação dos Búzios(Z-23)
10 - Associação de Pescadores de Armação dos Búzios
11 - Associação de Pescadores de Manguinhos
12 - Colônia de Pescadores de Cabo Frio (Z-04)
13 - Associação de Pescadores e Amigos da Gamboa
14 - Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo (Z-05)
15 - Associação dos Pescadores de Arraial de Cabo - APAC
16 - Associação da Reserva Extrativista Marinha
de Arraial do Cabo (AREMAC)
17 - Associação de Pescadores e Amigos da Praia Seca
18 - Colônia de Pescadores de Saquarema (Z-24)
19 - Associação de Pescadores e Amigos da Praia de Itauna - APAPI
20 - Associação de Pescadores de Ponta Negra 21 -
Associação de Pescadores de Itaipuaçu
22 - Colônia de Pescadores de Niterói e São Gonçalo (Z-08)
23 - Colônia de Pescadores de Itaipú (Z-07)
24 - Associação Livre de Pescadores e Amigos da Praia de Itaipú
25 - Associação de Pescadores de Jurujuba
26 - Colônia de Pescadores do Rio de Janeiro (Z-13)
27 - Colônia de Pescadores de Pedra de Guaratiba (Z-14)
28 - Colônia de Pescadores de Mangaratiba (Z-16)
29 - Colônia de Pescadores de Angra dos Reis (Z-17)
30 - Cooperativa dos produtores de Pesca de
Angra dos Reis - PROPESCAR
31 - Colônia de Pescadores de Parati (Z-18 )
32 - Colônia de Pescadores de Ubatuba (Z-10 )
33 - Colônia de Pescadores de Caraguatatuba (Z-08 )
34 - Colônia de Pescadores de São Sebastião (Z-14)
35 - Colônia de Pescadores de Ilhabela (Z-06 )
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Figura 28 - Mapa das áreas de pesca - Parte 2
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Figura 29 - Mapa das artes de pesca
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Possíveis Impactos
Ambientais e
Formas de Minimizá-los

RIMA BM-C-7
Possíveis impactos ambientais e formas de minimizá-los

A avaliação de impactos ambientais foi
desenvolvida a partir das informações contidas
no Diagnóstico Ambiental, uti l izando
metodologia já consagrada em diversos
estudos ambientais que adota os conceitos
definidos no Modelo de Avaliação e Gestão de
Impactos Ambientais - MAGIA. Ela toma por
base as intervenções praticadas em cada fase
do empreendimento e as alterações ambientais
que essas intervenções possam vir a causar
sobre a Área de Influência, verificando as
relações entre as intervenções, as alterações
decorrentes no ambiente, e os impactos que em
função dessas alterações possam vir a se
manifestar sobre os diversos compartimentos
ambientais.

As principais intervenções da atividade de
produção e escoamento de petróleo no Bloco
BM-C-7 são apresentadas no quadro a seguir,
associadas às alterações previstas no meio
ambiente, indicadas pelas fases do
empreendimento.
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RIMA BM-C-7
Possíveis impactos ambientais e formas de minimizá-los

Principais Intervenções da Atividade e Alterações Decorrentes

INTERVENÇÃO ATIVIDADES - ALTERAÇÕES

Fase de Instalação

O transporte das plataformas fixas e do FPSO por rebocadores produz alteração no tráfego
marítimo e nos níveis de ruídos, vibrações, luminosidade e emissões gasosas.

A fixação das plataformas fixas e do FPSO gera alterações no fundo do mar, nos níveis de
material particulado em suspensão na água e nos níveis de ruídos, vibrações e luminosidade.

A implantação de zonas de segurança de 500 m ao redor das plataformas fixas e do FPSO
altera a disponibilidade de áreas marítimas para a pesca

A necessidade de serviços de terceiros e aquisição de materiais e equipamentos incentiva a
demanda por serviços diversos, materiais e equipamentos.

Instalação das
unidades de
perfuração e

produção

O transporte de materiais, insumos, resíduos e pessoas altera o tráfego marítimo e aéreo e
gera alteração nos níveis de ruídos, vibrações e luminosidade e emissões gasosas

A geração de cascalho e fluido de perfuração altera o fundo do mar e os níveis de poluentes no
oceano

A perfuração da rocha altera os níveis de ruídos e vibrações

A necessidade de serviços de terceiros e aquisição de materiais e equipamentos incentiva a
demanda por serviços diversos, materiais e equipamentos.

Perfuração dos
poços

O transporte de materiais, insumos, resíduos e pessoas altera o tráfego marítimo e aéreo e
gera alteração nos níveis de ruídos, vibrações e luminosidade e emissões gasosas

O descarte de efluentes e resíduos - restos alimentares, águas servidas, efluente sanitário,
água de refrigeração altera os níveis de poluentes nas águas.Atividade das

plataformas fixas O funcionamento de máquinas e motores altera os níveis de emissões gasosas, ruídos,
vibrações e luminosidade.

Fase de Operação

O descarte de efluentes e resíduos - restos alimentares, águas servidas, efluente sanitário,
água de refrigeração altera os níveis de poluentes nas águas.Atividade das

plataformas fixas e
FPSO O funcionamento de máquinas e motores altera os níveis de emissões gasosas, ruídos,

vibrações e luminosidade.

O descarte de água proveniente dos poços altera os níveis de poluentes nas águas. Ressalta-
se, contudo, que a água produzida será re-injetada no reservatório após tratamento adequado,
podendo ser descartada no mar, por tempo limitado, apenas durante a manutenção do sistema
de re-injeção.

O transporte de óleo, materiais, insumos, resíduos e pessoas altera o tráfego marítimo e os
níveis de ruídos, vibrações, luminosidade e emissões gasosas.

A necessidade de serviços de terceiros e a aquisição de materiais e equipamentos incentiva a
demanda por serviços diversos, materiais e equipamentos.

O transporte de materiais, insumos, resíduos e pessoas altera o tráfego marítimo e aéreo e
gera alteração nos níveis de ruídos, vibrações e luminosidade e emissões gasosas

A manutenção de zonas de segurança de 500 m ao redor das plataformas fixas e do FPSO
altera a disponibilidade de áreas marítimas para a pesca

As plataformas fixas e FPSO presentes na área do bloco funcionam como atrativo para
organismos incrustantes.

Produção e
Transporte de

Petróleo

Ocorrerá um aumento na produção nacional de petróleo e a geração de royalties.

Fase de Desativação

O transporte das plataformas fixas e do FPSO por rebocadores produz alteração no tráfego
marítimo e nos níveis de ruídos, vibrações, luminosidade e emissões gasosas.

A limpeza de equipamentos altera os níveis de poluentes nas águas.

A remoção de equipamentos do fundo do mar altera os níveis de ruídos, vibrações e
luminosidade e de material particulado em suspensão.

Desativação da
Atividade –
Término da
Produção

O transporte de materiais, insumos, resíduos e pessoas altera o tráfego marítimo e aéreo e
gera alteração nos níveis de ruídos, vibrações e luminosidade e emissões gasosas
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Apartir do conhecimento das intervenções relacionadas ao empreendimento, e das alterações
ambientais associadas a essas intervenções, foi possível identificar os impactos passíveis de
ocorrência.

Os principais impactos identificados são apresentados a seguir.

28

FASE DE INSTALAÇÃO

IMPACTOS NEGATIVOS CARACTERÍSTICAS

Interferência com a

qualidade das águas

Durante a fase de instalação, os impactos sobre a qualidade das águas serão resultantes,
inicialmente, da suspensão de sólidos, decorrente da fixação das diversas estruturas no
substrato marinho. Durante a etapa de perfuração dos poços, o lançamento de rejeitos na
água do mar, tais como água do sistema de refrigeração, efluente sanitário, cascalho com
fluido aderido, resíduos alimentares, também poderão causar variações na qualidade das
águas. Serão tomados procedimentos internos para minimização dos possíveis impactos, tais
como sistema de tratamento de esgoto, separadores água-óleo, dentre outros. O fluido
utilizado em um poço será reutilizado na perfuração dos poços seguintes. Além disso, os
rejeitos deverão estar de acordo com as regulamentações Brasileiras e internacionais
(Marpol) para lançamento de rejeitos na água do mar. Os impactos previstos são de pequena
intensidade visto que as substâncias lançadas ao mar serão rapidamente dispersas.

Interferência com os

peixes

Os ruídos, vibrações e iluminação causados pelo transporte de materiais e equipamentos, da
instalação das unidades, bem como da atividade de perfuração podem causar estresse aos
peixes que utilizam este local como zona de alimentação e como área reprodutiva, podendo
ocorrer o abandono destas áreas freqüentadas por peixes com finalidade de alimentação,
reprodução ou deslocamento.

Interferência com as

Atividades Pesqueiras

A presença de estruturas fixas (plataformas, FPSO, etc.), a criação de zonas de segurança
(500 metros no entorno das plataformas e FPSO), e o aumento do tráfego marítimo, podem
provocar alterações na dinâmica de pesca, bem como provocam restrições à atividade
pesqueira, responsável pelo sustento de muitas famílias da região. As estruturas fixas podem
agir como recifes artificiais, atraindo peixes e agregando cardumes em seu entorno.
Associado ao tráfego de embarcações está, também, o aumento na probabilidade de
acidentes envolvendo perda/danificação de petrechos de pesca. Contudo, devido ao reduzido
tamanho da área afetada em relação ao tamanho total da área de pesca utilizada pelos
pescadores da área de estudo, este impacto é considerado como de pequena intensidade.

Interferência com

mamíferos aquáticos e

tartarugas.

As atividades de transporte, fixação e instalação das estruturas, assim como a perfuração do
solo pela broca, podem gerar ruídos e vibrações, que podem ser responsáveis pelo possível
afugentamento temporário de baleias, botos e tartarugas, podendo afetar o movimento de
espécies sensíveis, levando inclusive a um abandono temporário do local. Porém este efeito
é temporário, ocorrendo o restabelecimento das rotas de migração destas espécies ao cessar
a movimentação e ruídos causados por esta atividade.

Interferência com as

Atividades Turísticas e

de Lazer

O impacto é decorrência do uso comum de áreas de cruzeiro com o tráfego das
embarcações de porte para o transporte marítimo das instalações, equipamentos, etc. A
atividade turística é bastante sensível quanto à coexistência com a atividade petrolífera. A
intensidade é considerada pequena tendo em vista o pequeno tráfego de embarcações
previsto.

Interferência com

microorganismos

marinhos

O descarte de cascalho e de efluentes líquidos pode afetar os microorganismos marinhos
presentes no fundo do mar ou na superfície das águas. Os efeitos do descarte de cascalho
são maiores nos organismos de fundo onde essas substâncias se depositam. Esses efeitos,
porém são temporários e localizados. Os efeitos na coluna d’água são de baixa intensidade
pois os cascalhos e demais efluentes se dispersam rapidamente devido a grande capacidade
de diluição das águas oceânicas.

Interferência com aves

Os ruídos e vibrações provocados pelas atividades rotineiras das plataformas e a emissão de
gases decorrentes do funcionamento de máquinas e motores a diesel podem impactar as
aves marinhas que utilizam a área para deslocamento e/ou alimentação. Esse impacto é de
baixa intensidade e importância.

Aumento de riscos de

acidentes

A variação do risco de acidentes durante esta fase poderá ocorrer devido ao aumento do
tráfego marítimo e aéreo pelas atividades de transporte das instalações e a perfuração de
poços. O impacto é considerado de pequena intensidade pelo reduzido número de viagens
programadas em todas as modalidades de transporte.

IMPACTOS POSITIVOS CARACTERÍSTICAS

Variação de emprego e

renda

Variação na Demanda

de Bens e Serviços

Ambas de grande importância em vista do quadro econômico atual, mas de intensidades
média (Variação na demanda de bens e serviços) e pequena (Variação de emprego e renda).
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FASE DE OPERAÇÃO

IMPACTOS NEGATIVOS CARACTERÍSTICAS

Interferência com a

qualidade das águas

Impacto ocorrente desde a fase de instalação. O lançamento de rejeitos na água do mar,
como resíduos alimentares, água produzida (eventualmente) e água do sistema de
refrigeração, dentre outros, poderá causar variações na qualidade das águas.

É importante mencionar que serão tomados procedimentos internos para minimização dos
possíveis impactos, tais como sistema de tratamento de esgoto, separadores água-óleo,
dentre outros. A água produzida será re-injetada no reservatório após tratamento, podendo
ser descartada apenas durante a manutenção do sistema de re-injeção. Além disso, os
rejeitos deverão estar de acordo com as regulamentações Brasileiras e internacionais
(Marpol) para lançamento de rejeitos na água do mar. Os impactos previstos são de
pequena intensidade visto que as substâncias lançadas ao mar serão rapidamente
dispersas.

Interferência com os

peixes

Nessa fase, todas as interferências com os peixes são as mesmas identificadas na fase de
instalação, somadas a alguns impactos específicos da fase de operação. Essas
interferências podem ser causadas por ruídos, vibrações, iluminação, descarte de efluentes
das plataformas, ou interferência com habitats em função de atividades de vistoria e
manutenção de equipamentos.

Interferência com as

Atividades Pesqueiras

Mesma situação prevista na fase de instalação, porém com duração estimada de 25 anos.
Ressalta-se que na área do Bloco BM-C-7 exercem a atividade de pesca artesanal
pescadores dos municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos
dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Armação dos Búzios, Cabo Frio e Angra dos
Reis. Devido ao reduzido tamanho da área afetada em relação ao tamanho total da área de
pesca utilizada pelos pescadores da área de estudo, este impacto não é considerado de
grande intensidade.

Interferência com

mamíferos aquáticos e

tartarugas.

A situação prevista na fase de instalação continua nesta fase, em decorrência das
atividades de transporte marítimo.

Interferência com aves Mesma situação prevista na fase de instalação, porém com uma duração de 25 anos.

Interferência com

microorganismos

marinhos

Os possíveis impactos sobre os microorganismos marinhos serão decorrentes
principalmente de alterações da qualidade das águas por lançamento de rejeitos. Além
disso, a iluminação das plataformas também pode ter efeitos sobre estes microorganismos.
Os impactos previstos são de pequena intensidade visto a grande capacidade de diluição
das águas oceânicas.

Interferência com as

Atividades Turísticas e de

Lazer

A situação prevista na fase de instalação continua.

IMPACTOS POSITIVOS CARACTERÍSTICAS

Variação na produção

nacional de

hidrocarbonetos

A entrada em operação do empreendimento representará um incremento na produção de
petróleo na Bacia de Campos e, conseqüentemente, na produção total de petróleo do país.
A previsão é que a produção de petróleo no Bloco BM-C-7 irá contribuir com cerca de 5%
da produção total atual de petróleo da Bacia de Campos e com cerca de 4% da produção
nacional de petróleo.

Recebimento de

royalties

Foram indicados, de forma preliminar, como principais beneficiários dos royalties, os
municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Parati. Este impacto é de grande
importância para as arrecadações municipais.

Variação de emprego e

renda

Variação na Demanda de

Bens e Serviços

A situação prevista na fase de instalação continua agora por um período de 25 anos.

29

( )Marpol

Janeiro de 2007



RIMA BM-C-7
Possíveis impactos ambientais e formas de minimizá-los

Para identificar a área com possibilidade de
ser atingida no caso de um vazamento de óleo,
foram avaliadas duas possibilidades de
eventos acidentais catastróficos (denominados
de “descargas de pior caso”),

Nestas simulações, considerou-se o
vazamento contínuo de um poço ou do volume
máximo de óleo contido no FPSO, por um
período de 30 dias, sem que nenhuma medida
fosse tomada para conter o vazamento. Cabe
ressaltar que a probabilidade de ocorrência
destes cenários acidentais é de remota a
improvável.

Considerando-se a hipótese de acidentes
de vazamento de óleo, os impactos
decorrentes teriam conseqüências de longo
prazo na qualidade das águas e dos
sedimentos, além de sérias interferências com
os ecoss is temas coste i ros (pra ias ,
manguezais e costões rochosos), com a
marinha e costeira (microorganismos, peixes,
mamíferos aquáticos, tartarugas, aves etc.). O
risco de incêndios e explosões decorrentes de
um vazamento de óleo incontrolável, ainda que

de baixíssima
probabilidade de ocorrência, de acordo com os
estudos de análise de riscos realizados: o
cenário de descontrole de poço ( ) e o
cenário de afundamento do FPSO.

blowout

biota

Impactos causados por eventuais acidentes

improvável, também tem grande importância
uma vez que afetará diretamente vidas
humanas.

É importante ressaltar que, no caso de
acidentes com vazamento de óleo do tipo
“descarga de pior caso”, em condições
ambientais crí t icas, a mancha tem
probabilidade de atingir a costa. Considerando
uma probabilidade de toque de 1% a área
passível de ser atingida está contida entre os
municípios de Rio das Ostras (RJ) e Ilhabela
(SP). Contudo, considerando-se uma
probabilidade de toque superior a 5% apenas
serão atingidos os municípios de Casimiro de
Abreu, Cabo Frio, Armação dos Búzios e
Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, nesta hipótese de vazamento
de óleo do tipo “descarga de pior caso” poderá
ocorrer a degradação dos ecossistemas
costeiros, que incluem manguezais, praias,
dunas e restingas, costões rochosos,
estuários, lagoas costeiras, banhados e áreas
úmidas, com provável contaminação e morte
de invertebrados, peixes, aves marinhas etc.
Espera-se, também, o afugentamento
temporário dos peixes e a contaminação de
organismos, que podem levar a interferências
com a pesca e com as rotas de navegação.

FASE DE DESATIVAÇÃO

IMPACTOS NEGATIVOS CARACTERÍSTICAS

Impactos semelhantes aos da fase de instalação no que se refere ao transporte de estruturas e equipamentos.

Interferência com os peixes
Decorrente da perda de habitats, por conta da desmobilização das estruturas e
retirada do leito marinho, da movimentação de embarcações e rebocadores, da
geração de ruídos, dentre outros.

OUTROS ASPECTOS NEGATIVOS

Alguns impactos positivos cessarão com a desativação da atividade como a geração de royalties, e os impactos
relacionados à demanda de bens e serviços, emprego e renda, e arrecadação de tributos. Esses itens apresentaram um
incremento durante a atividade e voltarão aos níveis anteriores à sua implantação, com a desativação. Acredita-se que a
redução dos benefícios gerados pelo empreendimento vá ocorrer de maneira gradual até o final da atividade,
proporcional a diminuição de petróleo, a partir dos últimos anos de vida útil do empreendimento.

ASPECTOS POSITIVOS

Com a desativação do empreendimento, retorna-se às condições originais no que diz respeito às restrições impostas a
pesca e ao turismo, e encerra-se a possibilidade de riscos de acidentes.
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Ressalta-se que na região passível de ser
afetada por um derramamento acidental de óleo
do tipo “descarga de pior caso”, encontram-se
diversas Unidades de Conservação, que são
áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade de ambientes e organismos.

O deslocamento da mancha em direção à
linha de costa levará também à interferência
com o turismo litorâneo. Mesmo numa situação
em que a mancha não atingisse as praias, a
simples divulgação da existência de acidente
com vazamento na região implicaria na
redução do afluxo de turistas, impactando as
arrecadações vinculadas ao comércio e a
prestação de serviços associadas a esta
atividade.

Concluindo, no caso de vazamento de óleo,
os ecossistemas costeiros como manguezais,
praias e restingas, e costões rochosos poderão
ser seriamente afetados, não se podendo
prever o tempo para recuperação dos mesmos.
O mesmo ocorrerá com os out ros
ecossistemas presentes, apesar de menos
significativos. Os prejuízos se estenderão à
flora e fauna, com reflexo sobre as atividades
produtivas litorâneas - pesca e turismo.

Os impactos avaliados como de maior
relevância em caso de acidentes com
vazamento de óleo em grandes proporções
são

, todos considerados de
grande magnitude e de muito grande
intensidade e importância.

Além do que o empreendimento contará
com mecanismos e equipamentos de
segurança destinados, a impedir a dispersão
da mancha de óleo, na eventualidade de um
acidente, para que a mesma não atinja a região
costeira. Um Plano de Emergência, exigido por
dispositivo legal (Resolução CONAMA 293), o
qual envolve os diversos segmentos da
sociedade que se situam próximo às áreas
potencialmente impactáveis, foi elaborado e
também deve ser utilizado em caso de
vazamento acidental de óleo. Além disso, o
cumprimento de padrões, o treinamento
adequado e a existência de um plano de
contingência podem minimizar os impactos
decorrentes de um eventual vazamento.

Variação da Qualidade das Águas;

Interferência com a Biota Marinha,

Interferência com as Praias e Interferência com

a Atividade Pesqueira

fi
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u
ra
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De maneira a reduzir a intensidade ou evitar
os impactos negativos ou maximizar os efeitos
dos impactos positivos da atividade, serão
adotadas algumas medidas, entre as quais as
principais foram descritas a seguir:

Realizar
, para o acompanhamento da

qualidade da água, do sedimento e da biota na
área de entorno das plataformas. Caráter
preventivo e corretivo.

Elaborar e implantar
, buscando informar

claramente à sociedade as características do
empreendimento. Caráter preventivo.

Elaborar e implementar
e contribuir com o Poder

Público para a promoção da Educação
Ambiental na Área de Influência do
empreendimento. Caráter preventivo.

Elaborar e implementar
,

visando treinar e capacitar todos os membros
da tripulação com relação ao ambiente em que
está inserida a atividade, aos principais
impactos e medidas para atenuá-los, bem
como para procederem em conformidade com
as legislações nacionais, internacionais e
recomendações contidas nos estudos
realizados. Caráter preventivo.

Elaborar e implantar
, visando gerenciar as emissões

atmosféricas, os efluentes líquidos e resíduos
sólidos gerados. Caráter preventivo.

Realizar a implantação do empreendimento
de acordo com as normas técnicas e as boas
práticas internacionais no que se refere à
construção e à navegação marítimas. Caráter
preventivo.

Antes do início da fase de desativação,
estudar a possibilidade de manter algumas das
estruturas subaquáticas como pesqueiros
artificiais. Caráter corretivo.

�

�

�

�

�

�

�

Projeto de Monitoramento

Ambiental

Projeto de

Comunicação Social

Projeto de

Educação Ambiental

Projeto de

Educação Ambiental dos Trabalhadores

Projeto de Controle

da Poluição

Formas de Minimizar
os Impactos

Como forma de maximizar os efeitos dos
impactos positivos da atividade será avaliada a
possibilidade de contratar, na área de influência,
parte dos serviços de construção e montagem
das plataformas e FPSO, entre outros.

Vale mencionar que os programas e
projetos ambientais a serem implementados
como medidas mitigadoras, preventivas ou
compensatórias, para os impactos do
empreendimento, são exigidos pelo IBAMA
como requisitos para obtenção e manutenção
das licenças ambientais do empreendimento.

Riscos Ambientais
Associados à Atividade

Os riscos ambientais associados à atividade
de produção e escoamento de petróleo e gás
no Bloco BM-C-7 foram discutidos e avaliados.
Os cenários acidentais identificados foram
considerados de risco baixo e médio, e
recomendações foram feitas para preservação
da segurança da atividade. Devido às
características do óleo e do reservatório, cuja
produção necessitará de elevação artificial
(bombeamento), é extremamente remota a
possibilidade de problemas com os poços que
resultem em vazamentos de óleo capazes de
afetar de maneira importante o meio ambiente.
As unidades de produção (plataformas fixas e
FPSO) possuirão dispositivos para coleta de
vazamentos e o FPSO possuirá casco duplo, o
que reduz bastante a possibilidade de avarias
nos tanques que armazenarão o óleo
produzido.

Independentemente da baixa probabilidade
de acidentes que possam resultar em
derramamento de óleo, a atividade contará
com um plano de emergência onde estarão
descritos todos os recursos disponíveis e
procedimentos a serem seguidos nestes
casos.
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Plano de combate ao derramamento de óleo no mar

Em caso de acidente envolvendo
derramamento de óleo no mar, durante a
atividade de produção e escoamento de óleo,
dispõe-se de um projeto de combate específico
- - comPlano de Emergência Individual (PEI)

o objet ivo de reduzir os danos do
derramamento ao meio ambiente. O PEI foi
elaborado de acordo com uma seqüência de
estudos que envolveram a identificação dos
possíveis cenários acidentais.

Plano de Combate ao Derramamento de Óleo no Mar

O Plano define responsabilidades e
atribuições da

da empresa operadora e os
procedimentos de resposta a serem adotados
em cada situação. Entre estes procedimentos
estão:

a interrupção da descarga de óleo;
a comunicação do derramamento às

autoridades competentes;

Organização de Resposta a

Emergência

�

�

Os que deverão ser
utilizados nas ações de resposta incluem:
barreiras de contenção, recolhedores de óleo,
d ispersan tes qu ímicos e todos os
equipamentos necessários para apoio às
operações.

recursos materiais

Figura 30 - Barreiras usadas para contenção de óleo derramado.

�

�

�

�

�

a contenção e o recolhimento do óleo;
a proteção de áreas vulneráveis;
o monitoramento da mancha de óleo;
a limpeza das áreas atingidas;
a coleta e disposição dos resíduos gerados

nas ações de resposta.

Vale ressaltar que o uso de

dispersantes químicos só ocorrerá com

autorização do IBAMA, em observância

à Resolução CONAMA nº 269/00 e

demais dispositivos legais pertinentes.
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Conclusão

Conclusão

A área de influência do empreendimento situa-
se em longa faixa litorânea do Estado do Rio de
Janeiro, onde se localizam ricos ecossistemas, em
grande parte protegidos por Unidades de
Conservação, e onde o turismo e a pesca
desempenham papel econômico e social
preponderante. Esta região vem convivendo há
cerca de duas décadas com o desenvolvimento da
atividade de exploração e produção de petróleo, o
que ocasiona problemas e benefícios. Os erros
cometidos no passado resultaram em um
aprendizado que se reflete nas fortes exigências
legais e nos cuidados ambientais a serem adotados
em todos os empreendimentos do setor. Os
benefícios, decorrentes sobretudo da maior
geração de riqueza que o setor de petróleo trouxe
para a região, permitiram, por outro lado, maiores
investimentos na proteção ambiental e na melhoria
de vida de suas populações.

Graves problemas de degradação ambiental,
principalmente associados ao crescimento urbano
desenfreado, têm ocorrido na área de influência.
Desta forma, a hipótese de não implantação do
empreendimento não alteraria de forma
significativa as características locais atuais, mas
representaria importante perda econômica para o
país e a região. Já a sua implantação pode
representar um incentivo a uma ação conjunta do
setor público, dos setores do turismo e da pesca, do
setor petrolífero e da sociedade civil direcionado à
proteção e preservação do meio ambiente, como
tem ocorrido em outros empreendimentos
similares.

As alternativas tecnológicas adotadas no Bloco
BM-C-7 buscaram minimizar os impactos
decorrentes de sua implantação e já foram testadas
em outras áreas de produção dos empreendedores,
mostrando sua eficácia em termos ambientais e
econômicos. Destaca-se que as alternativas
locacionais são extremamente reduzidas, tendo em
vista estarem condicionadas à existência dos
reservatórios, não apresentando diferença do ponto
de vista ambiental.

Os estudos realizados demonstram que os
impactos ambientais negativos que possam
resultar das atividades previstas, em condições
normais de operação, podem ser evitados ou
mitigados através da gestão ambiental adequada
do empreendimento.

O empreendimento é gerador, ainda, de uma
série de impactos positivos, além da própria
ampliação da capacidade energética do país, que
se expressam no aumento de arrecadações
tributárias e na geração de empregos e renda,
decorrentes de suas demandas diretas e indiretas
por bens e serviços.

Seus impactos só seriam significativos na
ocorrência de um eventual acidente catastrófico,
que teria por conseqüências o comprometimento
da qualidade das águas, além de prejuízos aos
ecossistemas litorâneos, à biota marinha e às
atividades de pesca e turismo, de grande
importância para a área de influência. Contudo, a
Análise de Riscos realizada para a atividade de
produção e escoamento de petróleo e gás do Bloco
BM-C-7 demonstrou que a probabilidade de
ocorrência de acidentes é extremamente reduzida,
se for adotada, conforme o previsto, uma gestão
eficaz do empreendimento, envolvendo a
cons tan te inspeção e manutenção de
equipamentos e o estrito seguimento das normas
operacionais.

Este Relatório de Impacto Ambiental
apresentou, sintet icamente, as medidas
mitigadoras e os Programas Ambientais que
deverão ser adotados na implantação do Bloco
BM-C-7. É indicada a necessidade de ações
constantes de monitoramento e controle
ambiental, de treinamento do pessoal técnico e da
mão-de-obra empregada e de informação
permanente da população sobre as características
do empreendimento, seus riscos para o meio
ambiente e sobre a riqueza da biodiversidade
regional.

A implantação adequada destas medidas e
programas, que deverão ser aprofundados e
detalhados nas próximas etapas do processo de
licenciamento, assegura uma gestão ambiental
eficaz do empreendimento que representará uma
garantia da redução dos possíveis efeitos negativos
do mesmo sobre o meio ambiente e a sociedade da
área de influência.

Em função dos estudos apresentados pode-se
concluir que a atividade de produção do Bloco
BM-C-7 é viável do ponto de vista técnico-
econômico-ambiental, e de grande importância
para o desenvolvimento econômico regional e
nacional.
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Glossário
Água Produzida

Biota

Bloco

Blowout

Campo

Cascalhos

Espécies Endêmicas

Espinhel

Estuário

Fluido de perfuração

Grau API ou API
o

- Nome dado à água retirada
dos poços, que está misturada junto com o óleo
e o gás, no reservatório.Acomposição da água
produzida é bastante complexa e diretamente
influenciada pelas características específicas
de cada campo petrolífero. Normalmente
apresenta alta salinidade e concentrações de
óleo, podendo também apresentar outras
substâncias e elementos químicos, como
metais pesados.

- Conjunto de seres vivos de uma região.
- Área que define os limites de uma

concessão de exploração de petróleo.
(pronuncia-se “blouauti”) - fluxo

descontrolado de óleo ou gás que pode
culminar em acidentes de grandes proporções.

- Área de ocorrência de reservatório(s)
de petróleo.

- Fragmentos de minerais ou rochas.
- Espécies nativas de

uma única área geográfica.
- Artefato para pesca composto de

uma linha forte e comprida com várias linhas
curtas presas a ela, a intervalos regulares,
cada uma com um anzol na ponta.

- Área ou zona onde a água do rio se
mistura com a água do mar.

- Fluido utilizado na
perfuração de poços de petróleo para resfriar a
broca e retirar os cascalhos gerados no corte
das rochas.

- Escala idealizada pelo
- API, juntamente

com a , utilizada
para medir a densidade relativa de líquidos. A
escala API varia inversamente com a
densidade relativa, isto é, quanto maior a

American Petroleum Institute

National Bureau of Standards

35

densidade relativa, menor o grau API, ou seja,
quanto menor o grau API, mais denso (ou
pesado) será o óleo.
API> 40 extra-leve / 40 >API > 30 leve
30 > API> 19 médio / 19 > API > 14 pesado /
API < 14 ultra-pesado.

- Método de pesca de linha em
que cada pescador segura na mão uma linha
na extremidade da qual se colocam várias
linhas secundárias cada uma com o seu anzol.

- São navios que recebem
o óleo estocado no FPSO e transportam para
um terminal marítimo.

- Poços perfurados
exclusivamente para a injeção de água
(produzida ou do mar) com a finalidade de
aumentar a pressão do reservatório (estimular
o reservatório).

- Poços perfurados para
extrair o petróleo do reservatório.

- É um tipo de arte de pesca
passiva em que os pescados ficam presos em
suas malhas devido ao seu próprio movimento.
Possui uma forma retangular e é mantida na
vertical, através de pesos e flutuadores.

- Formação rochosa porosa em
cujos poros estão acumulados fluidos (água
e/ou óleo e/ou gás)

- Fenômeno em que águas
profundas frias e ricas em nutrientes sobem à
superfície do oceano contribuindo para um
aumento da produtividade, para a diversidade
biológica, e consequentemente para uma
abundância dos recursos pesqueiros.

(pronuncia-se “raiser”) - Tubo de aço que
envolve a coluna de perfuração, e que liga o
poço, no fundo do mar, à plataforma.

Linha-de-mão

Navios aliviadores

Poços injetores

Poços produtores

Rede de emalhe

Reservatório

Ressurgência

Riser
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Lista de siglas e abreviações

ANP

CGPEG

CONAMA

FPSO

- Agência Nacional de Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis - órgão regulador do

setor de petróleo e gás natural no Brasil.

- Coordenação Geral de Petróleo e

Gás do IBAMA. É a coordenação do IBAMA

responsável pelos processos de licenciamento

ambiental das atividades marítimas de petróleo

e gás.

- Conselho Nacional de Meio

Ambiente.

- Sigla dos termos em inglês

para uma

Floating,

Production, Storage Offloading

Royalties

Turret

- Compensação financeira que as
empresas que produzem petróleo e gás devem
pagar ao Estado, uma vez que estes recursos
são escassos e não renováveis. A palavra
“royalties” vem do inglês “royal”, que significa
“da realeza”. Originalmente, era o pagamento
efetuado ao rei pelo uso de minerais em suas
terras.

(pronuncia-se “târreti”) - Estrutura de
grande porte, similar a uma torre, na qual será
conectado o FPSO. O será ancorado no
fundo do mar, podendo o FPSO girar
completamente em torno dessa estrutura, de

turret

acordo com as condições predominantes de
correntes marinhas, ondas e ventos. Além de
servir como estrutura de amarração do FPSO,
é pelo que todos os dutos entre FPSO e
plataformas passam, servindo como ponto
concentrador. Este sistema permite uma maior
liberdade de movimentação do FPSO e causa
menor interferência no ambiente marinho.

- Porções do
território nacional, incluindo as águas
territoriais, com características naturais de
relevante valor, legalmente instituídas pelo
Poder Público com objetivos de conservação.

turret

Unidades de Conservação

Unidade Flutuante de Produção,Armazenagem

e Transferência de petróleo.

- Instituto Brasileiro de MeioAmbiente e

dos Recursos Naturais e Renováveis - órgão

executor da Política de MeioAmbiente em nível

federal.

- Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística.

IBAMA

IBGE

MARPOL - Sigla dos termos em inglês

, que significa Poluição Marinha. Trata-

se de uma convenção internacional sobre

poluição do mar da qual o Brasil faz parte.

Marine

Polution
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Bióloga
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