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I.1.1 - PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
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I.1 - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

I.1.1 - Projeto de Monitoramento Ambiental 

I.1.1.A - Apresentação 

Com o projeto de monitoramento proposto, pretende-se gerar informações 

técnicas e científicas que possam contribuir para a caracterização ambiental da 

região do Pré-Sal da Bacia de Santos e fornecer subsídios para a verificação da 

ocorrência eventual dos impactos prognosticados. Ampliando-se a base de 

conhecimento técnico-científico da região, as tomadas de decisão quanto à 

gestão ambiental deste e de futuros empreendimentos na Área do Pré-Sal da 

Bacia de Santos estará mais bem fundamentada e orientada. 

Para uma adequada contextualização do projeto de monitoramento proposto, 

é necessário esclarecer quais os impactos reais sobre os meios físicos e bióticos 

que induziram a proposição de medidas de monitoramento, nas fases de 

instalação e operação.  

Na fase de instalação, sob o aspecto ambiental de descarte de efluentes 

orgânicos e resíduos alimentares, os seguintes impactos induziram a proposição 

de medidas para o PMA: (i) Alteração da qualidade da água e (ii) alteração das 

comunidades planctônicas e nectônicas. Na fase de operação, sob três aspectos 

ambientais (Descarte de efluentes orgânicos e resíduos alimentares; de água 

produzida; de efluentes da planta de dessulfação) os seguintes impactos 

induziram a proposição de medidas para o PMA: (i) alteração da qualidade da 

água e (ii) alteração das comunidades planctônicas e nectônicas. 

Os impactos citados acima são, na totalidade, classificados como de 

abrangência espacial local, de magnitude pequena a média e de pequena 

importância. Entretanto, por se tratarem de impactos consagrados da atividade de 

produção e por considerar o conjunto dos empreendimentos em licenciamento, as 

ações de monitoramento previstas visam permitir o acompanhamento das 

alterações ambientais em escala local e especifica, as quais, associadas a 
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abordagem regionalizada, propiciarão um monitoramento mais efetivo das 

eventuais alterações ambientais.  

Este projeto procurou ainda incorporar a experiência obtida pela 

PETROBRAS no monitoramento implantado em outras unidades e o atendimento 

às especificações técnicas que estão sendo utilizadas pela PETROBRAS no 

intuito de padronizar a aquisição de dados ambientais na Bacia de Santos além 

de introduzir o uso sistemático de imageamento por meio de sensores orbitais 

como método de monitoramento. Tais fatos permitirão a aderência do projeto ao 

conceito de monitoramento específico da atividade de produção, possibilitando 

assim a integração ao Programa de Monitoramento Ambiental Integrado da 

Bacia de Santos - PROMABI-BS , o qual está sendo estruturado pela Unidade de 

Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS).  

I.1.1.B - Objetivos 

I.1.1.B.1 - Objetivo Geral 

O objetivo geral do PMA proposto é monitorar as variáveis meteo-

oceanográficas, a produtividade primária e os parâmetros físico-químicos e 

biológicos da água, visando o aumento do conhecimento oceanográfico da região, 

além de permitir a avaliação de possíveis modificações causadas ao meio. 

I.1.1.1 - Subprojeto de Monitoramento do Corpo Rece ptor e Biota 

Planctônica Associada 

I.1.1.1.1 - Monitoramento do Corpo Receptor  

A Figura I.1.1-1  representa esquematicamente a disposição da malha amostral 

de coleta de água no entorno da plataforma, bem como as distâncias em relação ao 

ponto de descarte de água produzida. A malha amostral será orientada, em cada 

campanha, na direção da corrente preferencial, a ser medida no início da execução 

da mesma com equipamentos apropriados. Em todas as estações, serão coletadas 

amostras de água do mar para análise de parâmetros físico-químicos e de 

contaminantes. As nove estações previstas estarão dispostas da seguinte forma: 
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• Uma estação amostral a sota-corrente, localizada o mais próximo possível 

do ponto de descarte até o limite de 100 m de distância da plataforma; 

• Uma estação amostral a sota-corrente, localizada a 250 m do ponto de 

descarte; 

• Três estações amostrais a sota-corrente, localizadas a 500 m do ponto 

de descarte, formando ângulos de 15º entre si; 

• Três estações amostrais a sota-corrente, localizada a 1.000 m do ponto 

de descarte, formando ângulos de 15º entre si; 

• Uma estação amostral de referência a barlacorrente, localizada a 

1.000 m de distância. 

 

Figura I.1.1-1 - Malha amostral de coleta de água no entorno da plataforma e 
respectivas distâncias em relação ao ponto de descarte de 
água produzida. 

 

A localização exata das estações oceanográficas para a coleta de água do 

mar será definida no momento da amostragem, bem como o padrão de 

nomenclatura e numeração das mesmas. O posicionamento final das estações 

em cada campanha considerará ainda: (i) a segurança da operação com relação 
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à aproximação da embarcação de coleta, no caso das amostras mais próximas à 

unidade, cuja distância será estabelecida de acordo com as condições do mar e 

as rotinas operacionais que eventualmente estiverem sendo executadas, e (ii) o 

sentido preferencial da corrente na profundidade de descarte da unidade no 

momento da coleta, para definição da orientação da malha amostral. 

Em todas as estações serão realizadas amostragens em três níveis de 

profundidade: superfície, termoclina e profundidade média entre a superfície e a 

termoclina. Vale ressaltar que todas as coletas de água serão realizadas durante 

períodos com descarte de água produzida.  

As campanhas serão realizadas com periodicidade anual com intervalos de 

12 meses, preferencialmente na mesma época e mês do ano, tomando como 

referência a data da realização da campanha prévia. 

Para caracterização da água do mar, serão contemplados os seguintes 

indicadores da qualidade de água: 

• Corrente; 

• Transparência da água; 

• pH; 

• Oxigênio Dissolvido (OD); 

• Carbono Orgânico Total (COT); 

• Salinidade; 

• Temperatura; 

• Material Particulado em suspensão (MPS); 

• Nutrientes (Nitrogênio amoniacal, Nitritos, Nitratos e Fósforo total); 

• Sulfetos; 

• Silicatos; 

• Clorofila a; 
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• Hidrocarbonetos (n-alcanos, Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA’s - 16 

prioritários), Mistura Complexa não Resolvida (MCNR), Hidrocarbonetos 

Totais de Petróleo (HTP) e Benzeno, Tolueno, Etil-Benzeno e Xileno 

(BTEX)); 

• Fenóis. 

1) Procedimentos de Coleta 

Primeiramente, será determinada a direção preferencial da corrente, por meio 

de um correntógrafo ou perfilador acústico de corrente (ADCP), com medição de 

um transecto de 300 m, orientado segundo a direção das linhas batimétricas do 

local. Tal medição subsidiará a determinação da orientação da malha, dando-se 

continuidade ao procedimento de coleta. 

A determinação da transparência da água será realizada através do 

lançamento do Disco de Secchi nas estações de amostragem, observando-se a 

profundidade da perda da visibilidade do mesmo. É importante salientar que a 

medição de tal parâmetro depende da luz solar, ficando limitada sua realização às 

estações monitoradas durante o dia. 

A salinidade e a temperatura da água do mar serão mensuradas a partir da 

medição de condutividade, temperatura e pressão, obtidas através de 

lançamentos de CTD. 

As amostras de água do mar serão coletadas com garrafa de Niskin, excetuando-

se as amostras destinadas às análises de hidrocarbonetos, sulfetos e fenóis, que 

serão coletadas com garrafa GO-FLO revestidas com teflon. Entre os diversos 

lançamentos, as garrafas serão lavadas com abundância de água ultra-pura. 

As subamostragens com a garrafa de Niskin se darão conforme descrito na 

Tabela I.1.1-1 . 

Tabela I.1.1-1 - Procedimento de coleta para amostragem a partir das garrafas de Niskin. 

Parâmetros Metodologia de Subamostragem - Garrafas de Niskin 

1. OD Coletados em frasco para determinação de DBO (65 mL), análise em até 8h 

2. pH 100 ml, análise imediata 



  
Erro! Fonte de referência não 

encontrada.   
 

    
 

3. N amoniacal, nitrito, 
nitrato, P total e silicatos 1L armazenados em frasco de polipropileno, mantidos congelados 

4. MPS Coleta de 4L de amostra em frascos de polipropileno. Amostra filtrada a bordo, 
em filtro de fibra de vidro e mantido refrigerado a 4 ºC. 

5. COT Coleta de 1L de amostra armazenado em frasco de vidro âmbar, adicionado 
ácido fosfórico e mantido refrigerado a 4 ºC. 

7. Clorofila a 
Coleta de 4L de amostra em frasco de polietileno abrigados de luz. Amostra 

filtrada a bordo, em filtros de celulose ou fibra de vidro e posteriormente 
congelado. 

 

As subamostragens com a garrafa GO-FLO se darão conforme descrito na 

Tabela I.1.1-2 . 

Tabela I.1.1-2 - Procedimento de coleta para amostragem a partir das garrafas de GO-Flo. 

Parâmetros Metodologia de Subamostragem - Garrafas Go-Flo 

1. HPA, n-alcanos, 
HTP's e MCNR 

Coleta de 1 L de amostra, armazenado em frascos de vidro de cor âmbar, com tampa de 
teflon. Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC. 

2. BTEX Coleta de 40 mL de amostra, acondicionados em frascos de vidro com tampa de teflon e 
adicionado de ácido clorídrico. Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC. 

3. Fenóis Coleta de 1 L de amostra, armazenado em frascos de vidro de cor âmbar, com tampa de 
teflon e adicionado de ácido sulfúrico. Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC. 

4. Sulfetos Coleta de 1 L de amostra, armazenados em frascos de vidro âmbar e adicionados de acetato 
de zinco. Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC. 

 

Ressalta-se que os volumes amostrais informados nas tabelas podem ser 

modificados, de acordo com as necessidades das análises laboratoriais e com as 

características ambientais. Os quantitativos aqui informados baseiam-se em 

estudos já realizados. 

2) Procedimentos para Análise 

Os parâmetros citados deverão ser determinados na água coletada, seguindo 

métodos padronizados, conforme Tabela I.1.1-3 . 

Os laboratórios contratados apresentarão os resultados do controle de 

qualidade de suas análises. Serão informados os limites de detecção, calibração 

dos procedimentos e equipamentos analíticos e brancos de processo. Materiais 

certificados de referência serão utilizados quando existentes no mercado. 

As análises serão realizadas em triplicata para cada uma das amostras (três 

subamostras para cada amostra ambiental) e, quando disponíveis, padrões 

certificados serão utilizados para determinação dos limites de detecção e 

calibração dos procedimentos e equipamentos analíticos. 
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Tabela I.1.1-3 - Metodologias a serem seguidas para análise e limites de detecção dos 

diferentes parâmetros. 

Parâmetros Metodologia Analítica Limite de 
Detecção 

1. Oxigênio Dissolvido* Método de Winkler 0,06 ml/L 

2. pH* Pontenciometria direta (Grasshoff et al., 1983) n.a. 

3. Nitrogênio 
amoniacal 

Método azul de indofenol e análise por colorimetria (Parsons et 
al., 1984) 0,0007 mg/L N 

4. Nitrito 
Método da diazotação e análise por colorimetria (Grasshoff et al., 
1983) 0,0001 mg/L N 

5. Nitrato Redução em coluna de Cd-Cu seguido de diazotação e análise 
por colorimetria (Grasshoff et al., 1983) 0,0006 mg/L N 

6. Fósforo total Digestão em meio ácido e determinação pelo método 
fosfomolibídico 0,001 mg/L P 

7. Silicato Espectrofotometria de absorção molecular 0,006 mg/L 

8. 
Material particulado 

em suspensão - 
MPS 

Filtração em membrana de fibra de vidro 0,45 µm / Método 
gravimétrico 0,05 mg/L 

9. Carbono orgânico 
total - COT 

Descarbonatação, por combustão em alta temperatura em 
analisador elementar CHN, e quantificação em detector de 
infravermelho. 

0,001 mg/L 

10. Clorofila a Extração em acetona 90% e Fluorimetria - Parsons et al. (1984) 0,02 µg/L 

11. HPAs - 16 
prioritários 

Extração líquido-líquido e cromatografia gasosa acoplada a 
espectrômetro de massas (CG-EM) - EPA 8270 D; EPA 3630; 
EPA 3510; 

0,05 µg/L 

12. n-alcanos, MCNR e 
HTP's 

Extração líquido-líquido, sílica gel clean up e cromatografia 
gasosa com detector de ionização em chama (CG-FID) - EPA 
8015 D; EPA 3630; EPA 3510 

0,1 µg/L 

13. BTEX EPA 8260 B 0,1µg/L 

14. Fenóis 
Extração líquido-líquido e cromatografia gasosa com detector 
seletivo de massas (CG-MS), com adaptações - US EPA 8270 D 
com adaptações (CG/MS) 

0,05 µg/L 

15. Sulfetos EPA 0376.2 (Colorimetria com azul de metileno) 0,002 mg/L 
 

I.1.1.1.2 - Monitoramento do Compartimento Planctôn ico 

Os organismos planctônicos podem ser facilmente afetados por alterações 

ambientais. Entretanto, não são bons indicadores de impacto, pois apresentam 

alta suscetibilidade em consequência das alterações, tanto naturais, como 

antrópicas, as quais são de difícil distinção. Estes organismos apresentam, 

também, elevada capacidade de resposta frente a estressores, e subsequente 

retorno rápido às condições iniciais. As mudanças na estrutura populacional do 

plâncton ocorrem em curtos espaços de tempo, de algumas horas a alguns dias, 

e acompanhar as variações do plâncton no mesmo ritmo das suas alterações 

torna-se, na prática, inviável, sobretudo considerando a periodicidade prevista. 
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Além disso, nos estudos já realizados no país e no exterior, não foi possível 

verificar relação causal entre o descarte de efluentes (água produzida e água 

servida) de uma plataforma e alterações biológicas na comunidade planctônica. 

Assim sendo, os estudos do plâncton marinho, com as técnicas convencionais 

de amostragem, no tempo e no espaço, não são bons indicados para avaliação de 

impacto das atividades no entorno de unidades de produção, sendo o plâncton 

pouco informativo para o monitoramento sítio-específico no entorno das unidades. 

Ressalta-se, porém que o compartimento planctônico pode adquirir relevância 

para o monitoramento de caráter regional. Por isso, este Projeto de 

Monitoramento prevê a utilização de Sensoriamento Remoto Oceanográfico, para 

uma análise espacial e temporal adequada a este compartimento. Tal escopo 

será posteriormente descrito, dentro do subprojeto III.  

Com base nesta abordagem, propõem-se a amostragem em duas estações, 

conforme apresentado na Figura I.1.1-2 , a seguir. Estas estações têm como 

objetivo específico a caracterização das comunidades planctônicas (fito, ictio e 

zôo) presentes no entorno da unidade, quando da coleta das amostras do 

compartimento água, para fins de integração com as informações provenientes do 

sensoriamento remoto e demais informações oceanográficas, no âmbito da 

abordagem regional da Bacia de Santos. A malha proposta na Figura I.1.1-2  será 

realizada simultaneamente à amostragem de água. 
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Figura I.1.1-2 - Localização das estações de coleta para análise da 
comunidade planctônica. 

 

Fitoplâncton 

Para as estimativas quantitativas de fitoplâncton, as amostras serão 

coletadas com a utilização de garrafas de Niskin, nas mesmas profundidades das 

coletas de água (superfície, termoclina e profundidade média entre a superfície e 

a termoclina). Logo após a coleta, as amostras serão armazenadas em frascos de 

polipropileno, fixadas com formol tamponado com Tetraborato de Sódio (bórax), a 

uma concentração final de 4%, armazenadas e posteriormente, transportadas 

para laboratório para triagem e identificação do material, até o menor nível 

taxonômico possível. 

A partir dos dados coletados, serão obtidas informações sobre composição 

taxonômica, frequência de ocorrência, dominância, riqueza, diversidade, 

equitabilidade, e densidade. Análises uni e multivariadas serão aplicadas aos dados, 

visando a compreensão da variabilidade e da estrutura do compartimento planctônico. 
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Zooplâncton e Ictioplâncton 

Serão realizados arrastos horizontais de superfície e arrastos oblíquos, com 

rede cilíndrico-cônica com malha de 200 µm, para o zooplâncton, e com rede tipo 

Bongô, com malhas de 300 µm e 500 µm, para o ictioplâncton. Os arrastos 

horizontais deverão durar de 10 a 15 min, e os oblíquos deverão ser iniciados na 

termoclina, prolongando-se até a superfície. O volume de água filtrada será 

estimado a partir de fluxômetros acoplados em cada rede. 

Após a coleta, as amostras deverão ser acondicionadas em frascos de 

polietileno, imediatamente fixadas, com formol tamponado com tetraborato de 

sódio, a concentração final de 4%. 

Para a análise quantitativa e identificação dos táxons do zoo e ictioplâncton, as 

amostras serão triadas sob microscópio estereoscópico e/ou microscópio óptico, 

sendo os organismos identificados ao nível taxonômico mais acurado possível. 

A partir dos dados coletados, serão obtidas informações sobre a biomassa, 

composição taxonômica, frequência de ocorrência, dominância, riqueza, 

diversidade, equitabilidade, densidade e distribuição horizontal e vertical. 

Serão aplicadas análises uni e multivariadas aos dados, visando a 

compreensão da variabilidade e da estrutura do compartimento planctônico.  


