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II – PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
 

... 

 

Malha Amostral 

 

Para a malha amostral das coletas, serão seguidos os mesmos procedimentos 

adotados no Projeto de Avaliação de Impactos Ambientais Resultantes da Atividade 

de Perfuração na Bacia de Santos. 

Serão estabelecidos quatro círculos concêntricos de raio de 100, 250, 500 e 

1000 m, a partir do centro dos pontos de controle situados em profundidades 

inferiores a 300 m (águas rasas), e três círculos concêntricos de raio de 250, 500 e 

1000 m, a partir do centro dos poços-controle localizados em profundidades 

superiores a 300 m (águas profundas). Em cada um desses círculos serão 

posicionadas 4 (quatro) estações de coleta, totalizando 16 estações ao redor de 

cada ponto de controle situado em águas rasas e 12 estações ao redor de cada 

ponto de controle situado em águas profundas. Salienta-se que a orientação da 

malha e a definição das estações de coleta com o Box-corer considerarão a 

presença de corais de profundidade, de acordo com as informações geológicas e 

geomorfológicas provenientes de estudos realizados por instituições de pesquisa e 

por informações geradas pela própria PETROBRAS, com o intuito de se evitar o 

dano a este ecossistema. 

Em cada estação será feita uma amostragem em triplicata para a análise 

biológica e para análise físico-química, atentando para restrições operacionais que, 

porventura, possam impedir múltiplos lançamentos do amostrador. 

 

A Figura II.1-1 , a seguir, apresenta um diagrama esquemático das malhas 

amostrais. 
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Figura II.1-1 - Diagrama esquemático dos pontos amostrais. 

 

Parâmetros a serem avaliados 

Os principais parâmetros ambientais a serem levantados durante o Programa 

de Monitoramento Ambiental são: 

Parâmetros Físico-Químicos : 

• Teor de matéria orgânica total (MOT) e carbono orgânico total (COT); 

• Teor de carbonatos; 

• Granulometria; 

• Nitrogênio (N) e Fósforo (P) totais; 

• Metais (Fe, Al, Ba, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, V, Hg e Mn); 

• Hidrocarbonetos (n-alcanos e MCNR, HPAs - 16 prioritários e 

alquilados e HTPs). 

 

Parâmetros Biológicos:  

• Composição/ Riqueza; 

• Densidade; 

• Índice de diversidade; 
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• Equitabilidade; 

• Dominância. 

 

Procedimentos de Campo 

 

Amostragem de Sedimento: 

A amostragem do sedimento será realizada utilizando um Box Corer com área 

equivalente a 0,25 m2. Nessas amostras serão determinados os parâmetros físico-

químicos e biológicos mencionados anteriormente. 

Para análises sedimentológicas e biológicas, após o recolhimento do Box 

corer, a água encontrada na interface do aparelho deverá ser cuidadosamente 

drenada com um sifão para não causar distúrbios na superfície do sedimento. As 

amostras retiradas na camada de 0 cm a 10 cm serão estratificadas nas 

subcamadas de 0-2 cm, 2-5 cm e 5-10 cm. Para as análises de metais e 

hidrocarbonetos serão coletados somente os dois primeiros centímetros do 

sedimento. 

Um volume amostral de 0,09 m2 de área superficial x 10 cm de profundidade 

(totalizando 0,009 m3) será utilizado para coleta e análise da macrofauna bentônica. 

Os demais parâmetros para análise no sedimento serão amostrados da seguinte 

forma: um volume de 0,001 m3 para análise de MOT e COT; um volume de 0,001 

m3 para análise de carbonato de cálcio e granulometria e; um volume de 0,001 m3 

para análise de nitrogênio e fósforo total. 

As amostras para análise de HPAs serão as primeiras a serem retiradas do 

Box Corer, utilizando com uma colher de metal para coleta. As amostras para 

análise de metais serão retiradas em seguida com auxílio de colher de plástico 

descartável (não se utilizando a mesma colher para amostras diferentes). As 

amostras para análises físico-químicas e sedimentológicas serão transferidas para 

recipientes apropriados e serão mantidas em freezer até serem analisadas. 

As amostras da endofauna bentônica serão tratadas previamente a bordo. 

Para tal deverá ser utilizada uma peneira com malha de 0,3 mm de abertura de 

malha onde os sedimentos mais finos serão eliminados e os animais maiores serão 
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separados e acondicionados em sacos ou frascos etiquetados e anestesiados / 

fixados em solução de cloreto de magnésio ou formol a 10% tamponado com 

bórax. O sedimento retido na peneira de 0,3 mm de abertura de malha deverá ser 

acondicionado em frasco devidamente identificado e enviado ao laboratório para 

triagem dos animais ainda contidos no sedimento. 

 

... 

 

 Metodologia Analítica  

 

• Análises granulométricas : Serão determinadas através das seguintes 

etapas: quarteamento, lavagem, secagem, pesagem, peneiramento, 

pesagem e cálculo dos parâmetros estatísticos; 

 

• Teor de carbonato : Será determinado gravimetricamente após 

tratamento da amostra com ácido clorídrico. O carbono orgânico será 

determinado por analisador elementar de CHN; 

 

• MOT e COT: MOT será determinado por diferença após calcinação a 

450° por 24h, e COT por descarbonatação e combustão  em alta 

temperatura com analisador elementar CHN; 

 

• N e P totais: O Nitrogênio total será analisado por descarbonatação e 

combustão em alta temperatura com analisador elementar CHN. O 

Fósforo total será analisado por digestão ácida e ICP-OES - 

Espectrometria de emissão atômica por plasma de argônio induzido; 

 

• Concentrações de metais : As amostras de sedimento (fração total) 

serão submetidas ao processo de abertura total com ácidos, por 

aquecimento em sistema fechado, e analisadas por espectrometria de 

absorção atômica ou de emissão atômica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES), sendo o Hg determinado por CV/AAS; 
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• Hidrocarbonetos em sedimento : Serão realizadas contemplando as 

seguintes metodologias: 

 
Parâmetros  Metodologia analítica  Limite de detecção  

n-alcanos/ 
MCNR / HTP 

EPA 8015-B; EPA 3540; EPA 3630 (Extração 
Soxhlet + Cleanup + CG – FID) 0,01 mg/kg 

HPA ind. 16* EPA 8270 C; EPA 3540; EPA 3630 (Extração 
Soxhlet + cleanup + CG-EM) 

0,01 mg/kg 

* Em amostras com concentrações acima de 1684 ppb podem ser analisadas também as séries de HPAs 
alquilados (Buchman 1999) 
 

 

• Análise dos HPAs e seus homólogos alquilados : Será realizada 

utilizando-se, com algumas adaptações, os procedimentos adotados 

no método EPA 8270C, utilizando a técnica de cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). As recuperações dos 

surrogates serão apresentadas junto com os resultados das amostras. 

 

Será determinado o limite de detecção analítico de cada um dos parâmetros 

químicos avaliados (metais e hidrocarbonetos), bem como, serão apresentados os 

resultados do controle da qualidade analítica das análises. 

O sedimento coletado para avaliação da macrofauna bêntonica será lavado no 

laboratório. Amostras provenientes de estações com profundidades menores que 

200 m serão lavadas nas malhas de 300 µm e 500 µm. A análise dos dados será 

realizada tanto para os organismos retidos na malha de 500 µm quanto para o total 

(300 µm + 500 µm). As amostras oriundas de estações com profundidade superior 

a 200 m serão lavadas e analisadas considerando somente a malha de 300 µm.  

A utilização de duas malhas baseia-se em duas justificativas: 

a) A necessidade de utilização de malhas de 300 µm em sedimentos 

amostrados em áreas profundas, devido a miniaturização da 

macrofauna bentônica;  

b) A malha mais comumente utilizada em ecologia bentônica de 

plataforma é a de 500 µm. 
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A triagem do material será feita com o auxílio de microscópio estereoscópico. 

A identificação dos espécimes será feita no menor nível taxonômico possível, 

principalmente para os grupos mais abundantes (Crustácea, Molusca e 

Polychaeta). 

A partir dos dados coletados, serão obtidas informações sobre composição 

taxonômica, freqüência de ocorrência, dominância, riqueza, diversidade, 

eqüitabilidade, densidade e distribuição horizontal e vertical, tanto para os 

principais grupos taxonômicos quanto para a comunidade da endofauna 

bentônica. 

 

Análise dos Dados 

 

Os resultados dos parâmetros físicos, químicos e biológicos das amostras de 

sedimento coletadas ao redor dos poços serão comparados com dados das áreas 

controle, bem como, com aqueles obtidos ao redor do mesmo poço, utilizando 

análises uni e multivariadas. 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


