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1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) tem como objetivo apresentar os principais
resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que subsidiará o licenciamento da Unidade
Offshore de Transferência e Exportação (UOTE), localizada na Bacia de Campos. Esta Unidade
tem como objetivo principal viabilizar o escoamento e exportação de petróleos produzidos na
Bacia de Campos, e, futuramente, do Polo Pré-sal, devido ao aumento acelerado da produção
nos próximos anos.
O conteúdo a seguir contempla a identificação da área influenciada, a implantação da UOTE
e suas alternativas locacionais e tecnológicas, o diagnóstico ambiental da região, os impactos
e respectivas medidas e projetos ambientais e os riscos envolvidos e medidas preventivas e de
emergência.
O estudo atende a todas as exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão ambiental responsável pelo licenciamento
ambiental da UOTE. Aqueles que desejarem outras informações técnicas relacionadas à UOTE
poderão buscá-las no respectivo EIA, que se encontra à disposição do público no Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA) e nas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente dos municípios da Área de Influência, que são: Itapemirim e
Marataízes, no Estado do Espírito Santo, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra,
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras e Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro.

2. QUEM É O RESPONSÁVEL PELA UOTE?
A UOTE será implementada pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, que tem como missão
atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados
nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Já a
operação da Unidade será feita pela sua subsidiária, a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro.
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3. O QUE É A UOTE?
A UOTE é um terminal oceânico que possibilitará o recebimento de petróleos, ou seja, os
diferentes tipos de óleo que são extraídos da Bacia de Campos, e também do Polo Pré-Sal,
através dos navios aliviadores (navios que recebem os petróleos produzidos nas plataformas
de produção). Na UOTE, também será possível o armazenamento destes petróleos nos tanques
de carga de um navio fixo e a sua transferência para navios convencionais, que se
encarregarão do seu escoamento e exportação para outros mercados no Brasil ou no exterior.
Os navios convencionais são também chamados de navios petroleiros.
Este terminal oceânico será instalado em mar aberto na porção central da Bacia de Campos,
em uma profundidade média de aproximadamente 70 m e a uma distância de 65 km do ponto
mais próximo da costa, o Farol de São Tomé no município de Campos dos Goytacazes (RJ).
A UOTE será composta por:





um FSO: navio com tanques de armazenamento de petróleo e sistema de
bombeamento para a transferência da carga para os navios convencionais;
duas Monoboias: unidades flutuantes presas no solo marinho (fundo do mar) por
âncoras e correntes de aço que permitirão a atracação dos navios petroleiros e a
suportação dos mangotes de transferência;
um Sistema submarino: sistema de linhas flexíveis (mangotes), dutos rígidos,
conjuntos de válvulas e outros equipamentos que ficarão embaixo d’água e fixados
no fundo do mar para as transferências dos petróleos entre as unidades FSO e
Monoboias.
Navio
Navio
Aliviador
Aliviador

FSO
FSO

Superfície do mar
Superfície do mar

Fundo do Mar
Fundo do Mar

Navios
Navios
Petroleiros
Petroleiros

Sist
Sisetma
emaSub
Sub
mar
mairno
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Monoboias
Monoboias
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4. QUAIS AS JUSTIFICATIVAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA UOTE?
A UOTE viabilizará o escoamento e exportação de petróleos produzidos na Bacia de
Campos, principalmente, e também do Polo Pré-sal, devido ao aumento acelerado da
produção nos próximos anos e do esgotamento da capacidade instalada nos terminais
costeiros. Em função da proximidade com as plataformas de produção, a UOTE permitirá que
os óleos ali produzidos sejam transferidos para navios petroleiros que irão diretamente para os
pontos de entrega, seja no mercado interno (refinarias) ou para outros países (China e Índia,
por exemplo).
Quando estiver em operação, a UOTE terá uma capacidade de escoamento total instalada
de 19,6 milhões de barris de petróleo por mês (1 barril = 159 L), o que equivalerá a quase
37% de toda a produção mensal atual da Bacia de Campos, justificando os maiores custos
relacionados ao uso de equipamentos e recursos especializados, como para o lançamento de
dutos, mergulho saturado e filmagens submarinas, como também para a logística operacional.
Apesar de sua inovação de terminal oceânico de petróleo, basicamente pela filosofia do seu
arranjo, a UOTE utilizará tecnologias já conhecidas e consagradas mundialmente e bastante
utilizadas pela própria Petrobras, que estão relacionadas ao sistema de recebimento e
armazenamento (navio FSO) e aos sistemas de transferências (Monoboias e Sistema
Submarino). Assim, mesmo sendo mais susceptível a condições ambientais adversas em
relação aos terminais costeiros, por sua localização, as tecnologias adotadas garantirão a
segurança operacional.
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5. COMO FUNCIONARÁ A UOTE?
O esquema abaixo ilustra a composição e configuração da UOTE, em seguida estão descritas
as unidades e os sistemas principais.

Navio FSO - irá receber, armazenar em diferentes
tanques de carga e transferir os petróleos das
plataformas de produção da Bacia de Campos e do
Polo Pré-Sal para navios petroleiros. O FSO será um
navio de grande porte, com capacidade total de 2 a
3 milhões de barris de petróleo.
Tipo de navio de grande porte

Monoboias (MB-1 e MB-2) – onde os navios
petroleiros serão atracados (amarrados), durante
as operações de carregamento (recebimento do
petróleo) e transferência, e onde as linhas do
Sistema Submarino (mangotes) serão suportadas.
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Sistema Submarino - formado por linhas de escoamento e conjuntos de válvulas de
controle, será responsável pela passagem do petróleo recebido no FSO para os navios
petroleiros, via monoboias, de maneira segura.

FSO

MB-2

MB-1

Conjuntos de Válvulas

Mangotes
Dutos rígidos

Sistema de Controle - a UOTE contará com um sistema de controle integrado através do
qual será possível operar a Unidade e monitorar se todas as operações estão sendo realizadas
da maneira correta e segura. Este sistema contará com outros sistemas de comunicação e
transmissão de dados via satélite, cabos elétricos e ondas de rádio, o que permitirá o controle
remoto de todas as instalações da UOTE a partir da Sala de Controle Central no FSO, inclusive
das linhas no fundo do mar.
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Sistemas de Segurança – a UOTE contará
com vários sistemas de modo a garantir a
segurança das operações, das instalações e
dos trabalhadores, como os sistemas de:
detecção, contenção e bloqueio de
vazamentos; detecção de fogo e gás;
parada de emergência; combate a
incêndio;
geração
de
energia
de
emergência; dentre vários outros, além dos
equipamentos de salvatagem, usados para
resgate, em caso de acidentes.

Sistemas de Monitoramento – a UOTE contará ainda com vários sistemas para o
monitoramento das variáveis da operação (pressão, temperatura, vazão, nível dos tanques,
etc.) e ambientais (condições meteorológicas e oceanográficas em tempo real e previsões do
tempo). Entre esses sistemas, estão os sistemas de monitoramento do posicionamento, de
aquisição e monitoramento das condições ambientais, de monitoramento por circuito fechado
de TV (CFTV), de monitoramento de vazamentos dos mangotes, entre outros.
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Como apoio à operação da UOTE, serão utilizadas: a base portuária do Terminal
Alfandegário de Imbetiba (TAI), que se encontra no município de Macaé (RJ); e os dois
terminais aéreos, o Aeroporto de Macaé (Macaé, RJ) e o Heliporto de São Tomé (Campos dos
Goytacazes, RJ).

A UOTE respeitará todos os critérios de segurança determinados pela Sociedade
Classificadora, pelos órgãos reguladores do Brasil (como a Agência Nacional de Petróleo - ANP,
Marinha do Brasil e IBAMA), pelas normas e regulamentos internacionais, além do
cumprimento dos rígidos procedimentos e normas da própria Petrobras.
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6. QUAIS AS MELHORES ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS?
Durante o planejamento, foram avaliadas as alternativas tecnológicas e de localização para
a UOTE. Essas avaliações foram importantes para definir quais as tecnologias mais adequadas
e o melhor lugar para a instalação da UOTE. Foram então adotadas tecnologias consagradas e
escolhida a melhor localização tanto para o meio ambiente quanto para o cumprimento do
objetivo da UOTE.

Alternativas tecnológicas para o escoamento de petróleo
1) Instalação de terminais marítimos costeiros, localizados na costa e

Tipos de tecnologias para o
escoamento da produção de
petróleo

onde é feita a carga e descarga de petróleo.
2) Transferência do óleo através de monoboias instaladas no mar.
3) Implantação de um terminal marítimo oceânico capaz de receber,
armazenar separadamente os diferentes tipos de petróleos e
transferi-los para os navios petroleiros.

Por que a ALTERNATIVA
3 foi definida como a
melhor opção?

 Alivia o grau de saturação dos terminais costeiros já existentes.
 Diminui o trânsito de embarcações de grande porte na região costeira, e,
por consequência, o risco de acidentes nestas áreas mais sensíveis.
 Permite que operações de recebimento e transferência de óleo aconteçam
ao mesmo tempo.
 Apresenta os prazos de projeto, suprimentos e instalação compatíveis com
o aumento da demanda de escoamento devido ao aumento da produção.

Alternativas de localização para a UOTE
Macrolocalização
A pesquisa pela localização mais adequada procurou definir o ponto mais favorável para a
UOTE, considerando algumas necessidades de projeto, como:






Escoamento dos óleos da Bacia de Campos e do polo Pré-Sal;
Proximidade com as unidades de produção e de outras instalações marítimas;
Instalação fora de regiões de intenso tráfego de embarcações;
Proximidade da costa, o suficiente para assegurar o apoio logístico terrestre eficiente e
a segurança operacional;
Compartilhamento e uso dos recursos de combate a emergências de vazamentos
acidentais de petróleo e/ou derivados da Petrobras já disponíveis na Área Geográfica
da Bacia de Campos (AGBC).
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Foram estudadas 4 grandes regiões na
Bacia de Campos, entre as profundidades de
70 e 100 metros dentro da área que delimita
a AGBC e da área definida pela Marinha do
Brasil como “Área a Ser Evitada”, onde os
navios que não estão envolvidos nas
atividades petrolíferas devem evitar a
navegação.

A Macrorregião 4 foi a escolhida para a locação da
UOTE por atender a todos os critérios definidos, ou
seja, possuir condições adequadas à instalação e
operação da Unidade.

Microlocalização
Após a escolha da localização da macrorregião, foram feitos estudos de avaliação do fundo
do mar mais aprofundados para definir os melhores pontos para a instalação das unidades da
UOTE (FSO, Monoboias e Equipamentos localizados no fundo do mar), ou seja, definição da
microlocalização.
Para esta definição, foram observados cinco critérios:
1.
2.
3.
4.
5.

Área com estabilidade geológica.
Condições de relevo de fundo favoráveis.
Estabilidade dinâmica dos sedimentos de fundo.
Ausência de linhas e/ou equipamentos de outras unidades produtivas.
Ausência de rochas e recifes de corais ou o deslocamento dos pontos de instalação
das unidades da UOTE destas formações.
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A Área de Instalação abaixo ilustrada foi definida por atender a todos os 5 critérios e possui
condições adequadas e totalmente favoráveis à instalação e operação da UOTE.

Alternativa de não execução do empreendimento
A não execução do empreendimento implicará na ausência de interferências ao Meio Natural,
que ocorreriam pela instalação e operação de suas estruturas (FSO, Monoboias e Sistema
Submarino). Não haverá ainda a delimitação de novas zonas de segurança de
500 m (Normas da Marinha do Brasil) no entorno destas estruturas, onde ficaria proibida a
atividade pesqueira.
Por outro lado, a hipótese da não implantação do empreendimento resultaria diretamente na
perda do incremento na logística do escoamento de óleo. Assim, o atendimento à demanda
de escoamento de petróleo destinado à exportação, requerida para os próximos anos devido
ao crescimento acelerado da produção, ficaria comprometido.
Poderá ocorrer também perda de desenvolvimento para toda a atividade produtiva de
petróleo nas regiões da Bacia de Campos e do Pólo Pré-sal, devido à inviabilidade do
escoamento do volume adicional pelos terminais costeiros existentes. Por conseguinte, haveria
aumento da circulação de navios nas regiões costeiras, que são ambientalmente mais
sensíveis.
Por fim, ressalta-se que a não execução do empreendimento implicaria na eliminação de
geração de empregos, tributos, dinamização da economia, dentre outros, o que poderia
contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e do Brasil.
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7. COMO SERÁ IMPLEMENTADA A UOTE?
A construção do FSO será feita através da conversão de um casco de um navio de grande
porte e montagem de todos os equipamentos e sistemas de armazenamento, transferências,
controle, segurança e monitoramento. O FSO não será fabricado no Brasil, mas por outro lado,
as monoboias serão montadas e fabricadas no Brasil, com grande parte de conteúdo nacional.
Desta maneira, a maior parte da tecnologia e da fabricação da UOTE será brasileira.
Tanto o navio FSO como as monoboias serão transportados para o local de instalação da
UOTE totalmente montados e prontos para uso, sendo então devidamente fixados no fundo
do mar através de correntes de aço (amarras) e âncoras.
MB2

MB1

FSO

Correntes de
amarração
Raio de
ancoragem

2000 m

Âncoras

2500 m

O Sistema Submarino, por sua vez, será composto por dutos rígidos e mangotes,
totalmente fabricados no Brasil. Estes dutos serão instalados através de tecnologia de
fabricação e lançamento já amplamente utilizada na Bacia de Campos – o método de
lançamento “S”, chamado assim devido ao formato que o duto assume durante o lançamento
no fundo do mar.

Destaca-se
que
todos
os
equipamentos e estruturas do Sistema
Submarino serão testados com água do
mar pressurizada para confirmar a
ausência
de qualquer
tipo
de
vazamento, garantindo as condições
adequadas e seguras para a operação.

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – PETROBRAS – Revisão 01 – Novembro/2012

11/47

UNIDADE OFFSHORE DE TRANSFERÊNCIA
E EXPORTAÇÃO - UOTE, BACIA DE CAMPOS

8. QUAL A ÁREA INFLUENCIADA PELO EMPREENDIMENTO?
A Área de Influência foi definida seguindo os critérios de área ao redor das estruturas da
Unidade, bases de apoio (marítima e aérea), áreas de rotas de embarcações e Municípios com
pesca artesanal na área da UOTE. De acordo com estes critérios, fazem parte da Área de
Influência da Unidade, os municípios de Itapemirim e Marataízes, no Estado do Espírito Santo,
e os municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes,
Macaé, Rio das Ostras e Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. A figura a seguir ilustra a área
de influência da UOTE.
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9. CONHECENDO A REGIÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

O Meio Natural
O clima da região da área de influência da UOTE é tropical, com verões úmidos e chuvosos,
e invernos secos. Os ventos predominantes são os de nordeste (NE) e norte (N). Porém, a
passagem de frentes frias ocasiona fortes ventos de sudeste (S)/sudoeste (SW), caracterizados
por serem ventos que geram mudança de tempo.
As águas próximas à costa são influenciadas pelos rios presentes nessa região e são
consideradas eutrofizadas (ricas em nutrientes), o que favorece a diversidade de espécies
marinhas. Já as águas oceânicas, por não terem a influência dos rios, apresentam poucos
nutrientes e menor variedade de espécies.
Dentro da região da Bacia de Campos, são encontrados diversos ambientes com
características biológicas diferenciadas, como praias, manguezais, lagoas, onde há uma rica
variedade de espécies vegetais e de animais.

Estuário

Praia

Mangue
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Costão Rochoso

Lagoa

Grande parte da Bacia de Campos é usada como área de pesca pela população dos
Municípios costeiros. No verão, ocorre o fenômeno oceanográfico da ressurgência, quando as
águas mais profundas, ricas em nutrientes, chegam à superfície, devido à ação dos ventos e
do formato da linha de costa. Este fenômeno causa o aumento da produtividade pesqueira
em alguns municípios da região da Bacia de Campos, como Arraial do Cabo e Cabo Frio.
Em função desta riqueza de ambientes e seres vivos, existe na região um grande número de
Unidades de Conservação (UC), sendo Cabo Frio o município com o maior número de UCs
(10 unidades).

Unidades de Conservação existentes
na Área de Influência da UOTE

Categoria

UC Estadual

UC Municipal

Proteção Integral

01

02

10

Uso Sustentável

01

01

04

Subtotal

02

03

14

TOTAL

ARIE Itapebussus em Rio das Ostras
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UC Federal

19

PARNA de Jurubatiba em Macaé, Quissamã e Carapebus
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Com relação aos seres vivos, destacam-se
alguns bancos de algas existentes na região
da Bacia de Campos, com a ocorrência de
algas vermelhas a uma profundidade de até
110 metros. Existem também bancos de algas
pardas com algumas espécies endêmicas, ou
seja, que ocorrem apenas nesta região.
Bancos de Algas
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Na região da Bacia de Campos também
ocorrem bancos de moluscos, geralmente
compostos por moluscos formados por duas
conchas, como o mexilhão da figura ao lado.
Em particular na Área de Influência da UOTE,
destaca-se a presenças das vieiras (Euvola
ziczac e Nodipecten nodosus).

Vieira
Mexilhão

Com relação aos recifes de corais, foram
registradas áreas com estes organismos ao
longo da Área de Influência da Unidade. Na
região de Cabo Frio, por exemplo, há
registros de corais verdadeiros (Siderastrea
stellata) e de outros cnidários (Millepora
alcicornis, Phyllogorgia dilatata, Aiptasia
pallida, Palythoa sp.).

Recifes de corais

A Bacia de Campos é frequentada
temporária ou permanentemente por diversas
espécies de mamíferos marinhos (botos,
golfinhos e baleias), com destaque para a
baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), que
migra das águas frias da Antártica para as
águas quentes do litoral brasileiro para se
reproduzirem e alimentarem seus filhotes,
passando pela Bacia de Campos entre os
meses de julho e novembro.

Baleia Jubarte

Na Área de Influência da UOTE, podem
ser encontradas cinco espécies de
tartarugas
marinhas:
tartaruga-verde
(Chelonia
mydas),
tartaruga-cabeçuda
(Caretta
caretta),
tartaruga-de-pente
(Eretmochelys imbricata), tartaruga-decouro (Dermochelys coriácea) e tartarugaoliva (Lepidochelys olivácea).

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – PETROBRAS – Revisão 01 – Novembro/2012

Tartaruga-de-pente
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Tartaruga-cabeçuda

Em consequência das ameaças sofridas pelas
tartarugas marinhas, o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) classificou estas cinco
espécies como ameaçadas de extinção, ou seja,
que correm o risco de desaparecer. Por esse
motivo, a área do litoral entre os municípios de
Macaé e São Francisco do Itabapoana, é
considerada como área prioritária para
conservação das tartarugas marinhas na costa
brasileira

Na região da Bacia de Campos também há várias espécies de aves marinhas, como o
atobá-marrom (Sula leucogaster), a fragata (Fregata magnificens) e o trinta-réis-de-bicoamarelo (Sterna eurygnatha) que utilizam a região como parte da sua rota migratória. Há
também espécies ameaçadas de extinção como o albatroz-viajeiro (Diomedea exulans), o
albatroz-real (Diomedea epomophora) e a pardela (Procellaria aequinoctialis).

Pardela

Albatroz

No conjunto de espécies consideradas importantes como recursos pesqueiros para a pesca
comercial marinha na Área de Influência, merecem destaque a sardinha-verdadeira
(Sardinella brasiliensis), a corvina (Micropogonias furnieri), a enchova (Pomatomus saltatrix), a
cioba (Lutjanus analis e Ocyurus chrysurus). Uma parcela significativa de pescadores também
se dedica à pesca do camarão na região.

Sardinha-verdadeira
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O Meio Socioeconômico
No Meio Socioeconômico, que diz respeito à economia, infraestrutura, cultura e
organização social, a Área de Influência da UOTE abrange os municípios de Itapemirim e
Marataízes, no Estado de Espírito Santo, e São Francisco de Itabapoana, São João da Barra,
Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras e Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. Estes
municípios estão divididos em três regiões administrativas diferentes, uma no Estado do
Espírito Santo e duas no Estado do Rio de Janeiro.
Microrregião da Metrópole Expandida Sul (ES) = Municípios de Itapemirim e Marataízes.
Esta Microrregião representa um importante polo turístico capixaba, possuindo como atrativo,
além das praias e enseadas, as areias monazíticas.

Marataízes

Itapemirim

Região Norte Fluminense (RJ) = Municípios de São Francisco de Itabapoana, São João da
Barra, Campos dos Goytacazes e Macaé. Entre esses, destacam-se Macaé e Campos dos
Goytacazes, dois polos econômicos regionais, que concentram boa parte das atividades
econômicas e da renda da região. A economia desses municípios é bastante influenciada pelas
receitas geradas pelas atividades petrolíferas.

São Francisco de Itabapoana
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Região das Baixadas Litorâneas (RJ) = Municípios de Rio das Ostras e Cabo Frio, que têm
sua economia baseada nas atividades de turismo e de lazer. Rio das Ostras, especialmente,
também tem se especializado no setor de serviços voltados às atividades petrolíferas, por ser
próximo de Macaé.

Cabo Frio

Rio das Ostras

A presença de praias, restingas, dunas, lagoas, estuários e costões, além das atrações
histórico-culturais na região faz com que a faixa litorânea seja bastante utilizada para o
turismo e o lazer e considerada um ótimo local para a pesca e para a prática de esportes
náuticos, como vela, surfe e mergulho. Isso atrai, todos os anos, uma grande quantidade de
turistas e veranistas.
O número de turistas e veranistas que visita a região também favorece a economia local,
gerando emprego e renda para os municípios turísticos, como Cabo Frio e Rio das Ostras. Os
tipos de turismo praticados na região são o de segunda residência, aluguel por temporada,
ocupação hoteleira/pousada e o turismo de negócios, este último principalmente em Macaé.
Em relação à exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos, a partir da década de
1970, esta atividade ganhou importância em alguns municípios da Área de Influência, sendo
atualmente uma das principais atividades econômicas dos municípios como Campos dos
Goytacazes e Macaé.
Assim como o turismo, esta atividade tem intensificado o crescimento do setor de comércio
e serviços nesses municípios e nos municípios próximos, como Cabo Frio e Rio das Ostras. Este
crescimento está relacionado ao aumento do número de empresas internacionais que
passaram a operar no Brasil e ao aparecimento de pequenas e médias empresas brasileiras
operando também nos segmentos relacionados às atividades de exploração.
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Além do crescimento do setor de comércio
e serviços, atividade petrolífera marítima na
Bacia de Campos tem exigido dos municípios
envolvidos melhorias na infraestrutura de
transportes, em especial a portuária e aérea.
Nesse sentido, merecem destaque o Terminal
Alfandegário de Imbetiba (TAI), em Macaé, a
principal base de apoio marítimo da UOTE, o
Aeroporto de Macaé, em Macaé, e o
Heliporto de Farol de São Tomé, em Campos
dos Goytacazes, importantes bases de apoio
aéreas.

Aeroporto de Macaé (RJ)

Todos os municípios inseridos na Área de
Influência da UOTE desenvolvem atividades
relacionadas à pesca para fins comerciais. A
cadeia produtiva da pesca artesanal nestes
municípios se baseia, principalmente, na venda
do pescado a atravessadores, os responsáveis
pelo fornecimento dos insumos, como gelo e
combustível e, em alguns casos, pela compra e
revenda do produto. De modo geral, a produção
destina-se aos mercados local e regional.
Itapemirim (ES)

As principais espécies capturadas nestes municípios são: camarão-barba-ruça,
camarão-sete-barbas, camarão-rosa, camarão-branco, corvina, sardinha, dourado, atum,
pargo, bonito, peroá, lula, lagosta, entre outros menos expressivos.
Em relação às artes de pesca, destaca-se a
variedade dos petrechos utilizados, destacandose o arrasto do camarão, a pesca de linha e o
espinhel. A diversidade de petrechos está
diretamente associada aos diferentes tipos de
embarcações encontrados e aos locais de
captura, que estão em áreas distantes da costa
e com profundidade de até 100 metros.
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Como medida de preservação dos
estoques
pesqueiros,
é
importante
destacar as épocas de defeso e de safra
das principais espécies capturadas. A
determinação do defeso, assim como o
respeito a esta determinação, são de
grande importância para a preservação das
espécies e para a garantia da renovação
dos estoques pesqueiros.

Macaé (RJ)

Período de defeso de algumas das principais espécies capturadas na Área de Influência.
ESPÉCIES

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Camarão-sete-barbas

Camarão-rosa
Camarão-branco
Camarão-barba-ruça
Caranguejo
Sardinha verdadeira
Lagosta vermelha
Lagosta Rabo Verde
Mexilhão
Fonte: Levantamento de Campo Habtec (2002, 2005, 2007 e 2009) e informações do IBAMA.

Cada comunidade de pescadores
tem uma área de pesca, com isso,
foi possível montar um mapa com
a área de pesca de cada município
da Área de Influência da UOTE.
Farol de São Tomé (RJ)
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Em todos os municípios da Área de Influência da UOTE existem diversas entidades
representativas de pescadores, conforme apresentado a seguir.
Entidades representativas dos pescadores nos municípios da Área de Influência.
MUNICÍPIO

ENTIDADE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Associação dos Pescadores do Distrito de Itaipava

Itapemirim

Associação dos Armadores de Pesca
Colônia de Pescadores Z-10 – Dom Pedro I
Colônia de Pescadores Z -08

Marataízes
Associação de Pescadores de Marataízes
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Colônia de Pescadores Z-01
Capatazia da Barra
São Francisco do Itabapoana
Capatazia da Guaxindiba
Associação de Pescadores de Barra de Itabapoana
Colônia de Pescadores Z-02 – Atafona
Associação dos Pescadores do Parque dos Prazeres
São João da Barra

Associação dos Pescadores Artesanais de Ponta Grossa dos Fidalgos
Associação de Moradores e Amigos da Vila dos Pescadores
Associação de Pescadores de São João Barra
Colônia de Pescadores Z-19

Campos dos Goytacazes

Associação dos Pescadores da Lagoa de Cima
Associação dos Pescadores de Coroa Grande
Cooperativa Mista de Pescadores de Macaé

Macaé

Colônia de Pescadores – Z-03
Associação Mista de Pescadores de Macaé

Rio das Ostras

Colônia de Pescadores Z- 22
Associação dos Pescadores Rio São João
Associação de Pescadores, Aquicultores e Amigos da Praia de Siqueira
AMAR - Associação dos Maricultores de Cabo Frio

Cabo Frio

APEAG - Associação dos Pescadores e Amigos da Gamboa
Instituto Cultural Espaço à Cultura da Pesca - Esculp
Federação dos Pescadores – FAPA – Cabo Frio
Colônia de Pescadores Z-04
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Qualidade e Sensibilidade Ambiental da Área
Com o objetivo de evidenciar as áreas mais importantes da região de influência da UOTE, na
Bacia de Campos, foi realizada uma análise da sensibilidade do ambiente onde estará inserida
a Unidade, de acordo com os critérios mundialmente reconhecidos. Esta análise permitiu um
conhecimento da qualidade ambiental da região através dos fatores ambientais sensíveis,
servindo de subsídio para a avaliação dos impactos efetivos e potenciais da UOTE,
relacionados nos próximos itens deste RIMA.
A região costeira da Área de Influência da
UOTE apresenta áreas que variam de extrema
à alta importância biológica para a
conservação de ecossistemas, ainda que as
praias e dunas do litoral do Espírito Santo
sejam consideradas pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA) como “pouco conhecidas”.
Segundo o MMA, o Norte Fluminense é
classificado como área de extrema importância
ambiental e prioritária para a preservação de
lagoas costeiras, manguezais e restingas.

Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba

Tais ecossistemas possuem espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, além de áreas
de reprodução de aves marinhas e de deslocamento e alimentação de tartarugas e cetáceos.
Do ponto de vista socioeconômico, destaca-se o crescimento demográfico da região
litorânea da Bacia de Campos, em função do turismo e do aumento da exploração de petróleo
e gás natural.
A riqueza biológica de regiões caracterizadas como berçários ecológicos – os manguezais e
a foz de rios – faz da pesca uma importante atividade comercial e de subsistência para as
comunidades de alguns trechos da região litorânea.
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10. OS IMPACTOS E AS MEDIDAS AMBIENTAIS PROPOSTAS

A Metodologia Utilizada
Os impactos ambientais foram identificados e avaliados a partir da análise das possíveis
mudanças geradas pelas etapas de Planejamento, Instalação, Operação e Desativação da UOTE
nos meios natural e socioeconômico.
Para a avaliação dos impactos ambientais foram adotados critérios consagrados para estes
Estudos de Impacto Ambiental, dentre eles, destacam-se:
QUALIFICAÇÃO
Positivo:

quando o impacto gera a
melhoria ambiental

Negativo:

quando o impacto gera a
perda da qualidade
ambiental

IMPORTÂNCIA
Pequena: aquele impacto cuja relevância da alteração para a
atividade é pequena
Média:
aquele impacto cuja relevância da alteração para a
atividade é média
Grande: aquele impacto cuja relevância da alteração para a
atividade é grande

Depois de identificados e avaliados todos os impactos ambientais, foram propostas
medidas que têm como principal objetivo manter ou melhorar as condições socioambientais
da região da área de influência da UOTE.
As medidas ambientais são importantes ferramentas de gestão ambiental, pois podem
reduzir as consequências das alterações ambientais consideradas negativas e potencializar as
alterações entendidas como positivas. Estas medidas foram classificadas como apresentado no
quadro a seguir.
Classificação das medidas ambientais propostas para os impactos da UOTE.
MEDIDA
MEDIDA MITIGADORA

MEDIDA CONTROLE
MEDIDA
COMPENSATÓRIA
MEDIDA
POTENCIALIZADORA

CONCEITOS
Ação que tem como objetivo a redução dos efeitos de um impacto negativo. Pode ter caráter
preventivo, quando a medida busca prevenir a ocorrência de um impacto ou corretivo, quando
a medida pretende a correção de um impacto ocorrido. A eficácia deste tipo de medida pode
ser alta, média ou baixa.
Ação que tem como objetivo acompanhar as condições do fator ambiental afetado, permitindo
confirmar se um determinado impacto foi corretamente avaliado e se a medida mitigadora
proposta para este impacto foi eficaz. Este tipo de medida também serve de base para propor
medidas mitigadoras e para o aumento do conhecimento tecnológico e científico.
Ação que tem como objetivo repor os bens ambientais perdidos, causados ou não pela ação da
atividade.
Ação que tem como objetivo aumentar as consequências de um impacto positivo. A eficácia
deste tipo de medida pode ser alta, média ou baixa.
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A seguir, são apresentadas todas as alterações esperadas devido ao empreendimento UOTE,
como também as medidas ambientais que serão adotadas para minimizar os efeitos negativos
ou maximizar os efeitos positivos destes impactos.

Os Impactos sobre o Meio Natural

(1) Alteração da morfologia de fundo (relevo) do assoalho marinho
Para a implantação da UOTE, será necessária a instalação de estruturas sobre o fundo
marinho, como as âncoras das estruturas flutuantes e o sistema submarino. Considera-se que
haverá alterações no solo marinho nos pontos onde essas estruturas ficarem expostas sobre o
fundo. Este impacto foi considerado negativo e de pequena importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projeto Relacionado

Acompanhamento das interferências ambientais da instalação dos Sistemas de
Ancoragem (FSO e Monoboias) e Submarino
Projeto de Monitoramento Ambiental

(2) Alteração da qualidade da água
Durante as etapas de Instalação, Operação e Desativação da UOTE serão gerados restos de
alimentos, efluentes sanitários, ou seja, resíduos gerados a partir da utilização de banheiros,
chuveiros e pias e águas oleosas pelas embarcações de apoio e pelo FSO. Os restos alimentares
serão triturados e todos os efluentes serão tratados em unidades de tratamento projetadas
para atender a capacidade de máxima lotação das embarcações. Somente após esses
processos, serão descartados no mar, atendendo a todas as exigências do IBAMA e dos órgãos
internacionais. Com isto, este impacto negativo foi considerado de pequena importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projeto Relacionado

Gerenciamento dos Efluentes Líquidos
Projeto de Controle da Poluição

(3) Alteração da qualidade do ar
Durante a operação da UOTE, serão utilizados combustíveis nos motogeradores - motores
que fornecerão a energia elétrica para toda a UOTE - e nas caldeiras, que produzirão o calor
para o aquecimento da carga e outros serviços. A queima destes combustíveis gerará uma
emissão contínua de gases de combustão, que poderá resultar em ligeira alteração na
qualidade do ar na região bem próxima ao FSO.
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Porém, as ótimas condições de ventilação destas áreas marítimas garantem a dispersão
destes gases, e, dessa forma, as alterações serão bem menores em relação aos padrões
estabelecidos pelos órgãos ambientais. Isto inclusive já foi constatado por estudos já
realizados na região da Bacia de Campos. Desta forma, este impacto que é negativo foi
considerado de pequena importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projeto Relacionado

Gerenciamento das emissões atmosféricas
Projeto de Controle da Poluição

(4) Alteração da biota marinha
O impacto sobre a biota marinha poderá acontecer de duas maneiras. No caso das
comunidades bentônicas, organismos que vivem no solo marinho e apresentam pouca ou
nenhuma capacidade de locomoção, estas poderão ser afetadas pelas estruturas de fixação do
FSO e Monoboias no fundo do mar (âncoras) e pelas estruturas dos dutos rígidos e outros
equipamentos, como os conjuntos de válvulas.
Já os peixes, moluscos e demais organismos marinhos que ficam na coluna d’água poderão
sofrer algum tipo de interferência da UOTE em função do descarte de efluentes (sanitários e
águas oleosas) e restos alimentares, o que atrairá esses seres para as proximidades da
Unidade. Porém, conforme já explicado no impacto nº 2, todos os efluentes e os restos de
alimentos somente serão descartados no mar após tratamento em unidades projetadas
especificamente para isto, em conformidade com as exigências do IBAMA e demais órgãos
internacionais.
Por estes motivos e pela duração do empreendimento, este impacto foi considerado
negativo e de média importância.

Medidas Ambientais
Propostas

Projetos Relacionados

Acompanhamento das interferências ambientais da instalação dos sistemas de
ancoragem (FSO e Monoboias) e Sistema Submarino
Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Desativação do empreendimento de acordo com legislação
Projeto de Monitoramento Ambiental
Projeto de Controle da Poluição
Projeto de Desativação
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Os Impactos sobre o Meio Socioeconômico

(5) Geração de expectativas
As expectativas causadas pela implantação deste tipo de projeto na região junto às
instituições e empresas ligadas ao turismo, organizações não governamentais e à população
em geral, estão normalmente relacionadas a: geração de empregos; geração de recursos
financeiros; atração de novos moradores para a região, além de incertezas por parte dos
pescadores artesanais e dúvidas em relação aos possíveis impactos. Portanto, este impacto foi
considerado negativo e de média importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projetos Relacionados

Esclarecimento da população e autoridades da área de influência
Projeto de Comunicação Social

(6) Interferência na atividade pesqueira
Seguindo as normas da Marinha do Brasil, será criada uma zona de segurança de 500m
de distância no entorno do FSO e das monoboias para garantir a segurança das operações
da UOTE e evitar acidentes que venham a colocar em risco as instalações, embarcações de
apoio e os trabalhadores, e ainda, inclusive, as eventuais embarcações dos pescadores.
Por outro lado, como zona de segurança, a atividade pesqueira também ficará proibida
nestas áreas, devido à proibição de navegação de embarcações não envolvidas com as
atividades da UOTE.
Apesar de ser uma regra da Marinha do Brasil e para evitar os riscos de acidentes, esta
proibição poderá gerar conflitos com os pescadores, caso não sejam tomadas medidas
comunicativas e educativas cabíveis. Portanto, este impacto foi considerado negativo e de
média importância.
Medidas Ambientais
Propostas
Projetos Relacionados
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Esclarecimento das comunidades pesqueiras da área de influência
Ações educativas com as comunidades de pescadores artesanais voltadas para a
sustentabilidade
Projeto de Comunicação Social
Projeto de Educação Ambiental
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(7) Pressão sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos sólidos
Como todo o processo produtivo, as atividades da UOTE irão gerar diversos tipos de
resíduos sólidos, como os materiais recicláveis (materiais limpos como papel, papelão, plástico,
vidro, sucatas metálicas e de madeira e outros), os resíduos oleosos e/ou contaminados com
óleo (estopa suja de óleo, lubrificantes usados e outros), os resíduos químicos de laboratório,
os resíduos não recicláveis como o lixo comum, os restos alimentares, entre outros.
Enquanto que os restos alimentares serão triturados e lançados ao mar, todos os demais
resíduos sólidos serão coletados separadamente em coletores específicos, armazenados em
locais apropriados, transportados para a base de apoio em terra e de onde terão sua
disposição final, conforme recomendam as normas brasileiras e internacionais específicas.
A Petrobras já dispõe de procedimentos específicos e estrutura de apoio para o
gerenciamento dos seus resíduos na Bacia de Campos, que contemplam todos os resíduos
previstos para serem gerados pela UOTE. Ressalta-se que os materiais recicláveis serão
repassados para empresas especializadas, que farão o seu reuso ou a sua reciclagem. Assim,
este impacto negativo foi considerado de pequena importância.
Medidas Ambientais
Propostas
Projetos Relacionados

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Reciclagem de todos os materiais recicláveis
Educação Ambiental dos Trabalhadores
Projeto de Controle da Poluição
Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores

(8) Geração ou manutenção de empregos diretos e indiretos
Na fase de Planejamento, a UOTE demandará mão de obra relacionada aos serviços
especializados de detalhamento de projeto, fabricação, montagem e suprimento das
monoboias, mangotes, tubos e demais equipamentos do Sistema Submarino e outros.
Para a fase de Instalação, estima-se a necessidade de mobilização de cerca de
180 trabalhadores diretos. Prevê-se que a maior parte deste contingente já faça parte dos
quadros do Sistema Petrobras e das empresas contratadas. Também serão necessários mais de
500 postos de trabalhos indiretos, tendo em vista as atividades de apoio, transporte e
comercialização de insumos.
Já para a etapa de Operação é estimado um contingente de 120 trabalhadores diretos,
sendo mais da metade funcionários pertencentes ao quadro fixo do Sistema Petrobras, e os
demais contratados das empresas prestadoras de serviços.
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Ainda assim, é possível prever que a operação da UOTE estimulará a abertura de novos
postos de serviços indiretos, vinculados aos ramos de alimentação, aluguel, hospedagem,
transporte e aquisição de bens e serviços, entre outros.
Desse modo, considerando o contingente estimado de empregos diretos, e que não é
esperada a abertura de um grande número de postos de trabalho, e sim, a manutenção das
vagas já preenchidas, e de empregos indiretos, este impacto positivo foi considerado de média
importância.
Medida Ambiental
Proposta

Sem medidas associadas

Projeto Relacionado

Sem Projetos associados

(9) Incremento das atividades da indústria, comércio e serviços
Conforme explicado no impacto nº8, a UOTE demandará no Brasil mão de obra relacionada
aos serviços especializados de detalhamento de projeto, fabricação, montagem e suprimento
das monoboias, mangotes, tubos e demais equipamentos do Sistema Submarino e outros.
Além disto, é esperado um aumento das atividades de comércio e serviços da região da
área de influência devido à demanda de insumos e serviços, como os relacionados ao
transporte dos trabalhadores, materiais, equipamentos e insumos, serviços de hotelaria, entre
outros. Portanto, este é um impacto positivo e também considerado de média importância.
Medida Ambiental
Proposta

Sem medidas associadas

Projeto Relacionado

Sem Projetos associados

(10) Pressão sobre o tráfego marítimo
Em função da instalação e operação da UOTE, é esperado um aumento do tráfego marítimo
por conta da necessidade do transporte de materiais, resíduos sólidos, equipamentos e
insumos e por conta ainda dos próprios serviços de manutenção das embarcações de apoio,
que necessitarão se deslocar para a base marítima de apoio, o Terminal Alfandegário de
Imbetiba (TAI).
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Considerando-se o número de embarcações envolvidas e a estimativa de viagens por mês
até esta base de apoio, este impacto negativo foi considerado de pequena importância.

Medidas Ambientais
Propostas

Projetos Relacionados

(11)

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Reciclagem de todos os materiais recicláveis
Educação Ambiental dos Trabalhadores
Atendimento às normas de segurança da navegação e uso do espaço aéreo
Projeto de Controle da Poluição
Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores
Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos

Pressão sobre o tráfego aéreo

Da mesma forma que explicado no impacto anterior, a UOTE demandará também serviços
de transporte relativo ao deslocamento dos trabalhadores até a Unidade. Este transporte será
feito por meio de helicópteros que se deslocarão na rota entre as bases aéreas de apoio
(Aeroporto de Macaé e Heliporto do Farol de São Tomé) até a UOTE, e vice-versa.
Estes serviços já são disponibilizados por estas bases de apoio aéreo em função das
atividades petrolíferas existentes na Bacia de Campos, grande parte, inclusive, sob a
responsabilidade da própria Petrobras. Esta demanda adicional de transporte de trabalhadores
resultará em um aumento do tráfego aéreo.
Em função do intenso tráfego aéreo existente, e do reduzido aumento esperado, este
impacto negativo foi considerado de pequena importância.
Medidas Ambientais
Propostas
Projetos Relacionados

Atendimento às normas de segurança da navegação e uso do espaço aéreo
Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos

(12) Pressão sobre infraestrutura portuária
Com a UOTE, haverá um aumento da demanda de transporte marítimo, que resultará em
um aumento da demanda dos serviços de infraestrutura portuária de apoio. O embarque de
insumos, embarque e desembarque de materiais e equipamentos e o desembarque de
resíduos sólidos será feito pelo Terminal Alfandegário de Imbetiba (TAI), em Macaé, que será a
base de apoio da UOTE, o que levará a um aumento de movimentação de embarcações na
área portuária.

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – PETROBRAS – Revisão 01 – Novembro/2012

33/47

UNIDADE OFFSHORE DE TRANSFERÊNCIA
E EXPORTAÇÃO - UOTE, BACIA DE CAMPOS

Tendo em vista toda a infraestrutura já disponível no TAI, este impacto negativo foi
considerado de pequena importância.

Medidas Ambientais
Propostas
Projetos Relacionados

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Reciclagem de todos os materiais recicláveis
Educação Ambiental dos Trabalhadores
Projeto de Controle da Poluição
Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores

(13) Aumento da receita tributária e incremento da economia local, estadual e nacional
Para a instalação e operação da UOTE será necessário adquirir equipamentos, diversos
materiais e insumos, o que causará o aumento na arrecadação de impostos.
Está previsto, principalmente, o incremento da arrecadação de impostos vinculados à
circulação de mercadorias (ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação
de serviços (ISS), resultando, assim, em um aumento de receitas municipais, estaduais e
federais.
Em função do aumento de arrecadação, este impacto foi considerado positivo, porém, uma
vez que o FSO será construído fora do país, foi considerado de pequena importância.
Medida Ambiental
Proposta

Sem medidas associadas

Projeto Relacionado

Sem Projetos associados

(14) Aumento do conhecimento técnico-científico
A instalação da UOTE trará o aumento do conhecimento operacional e a possibilidade de
aprimoramento das técnicas que envolvem a logística de escoamento da produção de óleos,
atualmente realizada em terminais situados nas regiões costeiras.
Esta inovação tecnológica da UOTE para o escoamento da produção de petróleos, dada
pelo seu arranjo, poderá se constituir como um avanço frente aos recursos existentes na
atualidade para esse tipo de atividade, além de possibilitar uma redução ou mitigar os efeitos
oriundos do trânsito de navios aliviadores na região costeira do Brasil.
O conhecimento técnico-científico gerado será de interesse nacional e internacional e
fomentador do aprimoramento destas tecnologias de escoamento da produção petrolífera,
focando inclusive a gestão ambiental.
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Frente ao ganho do conhecimento e do interesse global, este impacto positivo foi
considerado de média importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projeto Relacionado

(15)

Sistematização e publicação dos dados técnicos e socioambientais obtidos
Projeto de Comunicação Social

Aumento da capacidade de transferência e exportação do óleo produzido no Brasil

A UOTE viabilizará o escoamento e exportação de petróleos produzidos na Bacia de
Campos, principalmente, e também do Pólo Pré-sal, devido ao aumento acelerado da
produção nos próximos anos e do esgotamento da capacidade instalada nos terminais
costeiros. Em função da proximidade com as plataformas de produção devido à sua
localização em área centralizada e estratégica da Bacia de Campos, a UOTE permitirá que os
óleos ali produzidos sejam transferidos para navios petroleiros que se direcionarão
diretamente para os pontos de entrega, seja no mercado interno (refinarias) ou para outros
países (China e Índia, por exemplo).
Atualmente, cerca de 80% do óleo produzido na Bacia de Campos é escoado para terminais
marítimos costeiros através de navios aliviadores. Diante do volume de produção que tem sido
atingido, constata-se um aumento no número de embarcações que se dirigem a estes
terminais, provocando congestionamento nos píeres e, conseqüentemente, aumento das filas
de espera. Com o início da exploração do polo Pré-Sal, a tendência é que este volume seja
ainda maior, caso a capacidade de escoamento instalada não seja ampliada.
Assim, é esperado que a instalação da UOTE reduza o trânsito de navios aliviadores na
região costeira e a conseqüente pressão sobre os terminais terrestres do país, para onde este
tipo de embarcação dirige-se atualmente para estas operações de transferência.
Quando estiver em operação, a UOTE terá uma capacidade de escoamento total instalada
de 19,6 milhões de barris de petróleo por mês (1 barril = 159 L), o que equivalerá a quase
37% de toda a produção mensal atual da Bacia de Campos.
Em função de ser a UOTE estratégica para o Brasil no escoamento dos petróleos produzidos
na Bacia de Campos e do Pólo Pré-sal, principalmente nos próximos anos, este impacto
positivo foi considerado de grande importância.
Medida Ambiental
Proposta
Projeto Relacionado

Otimização do uso do recurso UOTE
Projeto de Comunicação Social
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11. OS PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
Uma das ferramentas para gestão ambiental de empreendimentos é a sistematização das
medidas mitigadoras e/ou potencializadoras dos impactos identificados em projetos
executivos estruturados.
Neste sentido, todas as medidas socioambientais propostas para a mitigação e/ou
potencialização dos impactos da UOTE foram estruturadas, consolidadas e/ou integradas nos
Projetos Sociombientais apresentados neste item. Dentre estes projetos, cabe ressaltar que a
Petrobras vem envidando esforços para a sistematização de projetos continuados na Bacia de
Campos, tanto na base regional como na específica. Esta sistemática tem como principal
objetivo otimizar os esforços atualmente empreendidos, visando à obtenção de resultados
mais consistentes.
A elaboração e execução dos Projetos Sociombientais são exigências do IBAMA e atendem
às diretrizes das Resoluções CONAMA Nº 001/86, 23/94 e 237/97 e à Norma Técnica 01/11.
Com esses projetos a serem implantados e/ou continuados pela Petrobras, espera-se alcançar a
gestão dos empreendimentos na Bacia de Campos, inclusive da UOTE, garantindo a
manutenção e/ou melhoria da qualidade socioambiental da região.


Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA)

Projeto de Monitoramento Ambiental
justifica-se pela necessidade de se identificar,
através de amostragens periódicas, possíveis
alterações no meio ambiente associadas às
atividades realizadas por um determinado
empreendimento ou atividade.


Projeto de Controle da Poluição (PCP)

O Projeto de Controle da Poluição
estabelece procedimentos de rotina para
garantir o controle adequado dos
efluentes líquidos, resíduos sólidos e
emissões gasosas, gerados pela atividade,
atendendo à legislação ambiental e
prevenindo a poluição ambiental.
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Projeto de Comunicação Social (PCS)
Este projeto visa esclarecer a população em geral
da Área de Influência de cada empreendimento
sobre as atividades da Petrobras na Bacia de
Campos, suas consequências socioambientais, as
medidas adotadas para minimizar e/ou potencializar
os impactos de determinado empreendimento. Visa
ainda repassar orientações sobre os riscos das
atividades e as medidas necessárias para a
segurança da população. Todas estas ações
comunicativas objetivam fortalecer um canal de
comunicação entre a empresa e as comunidades.

O canal permanente com a comunidade para esclarecimentos, reclamações e comunicação
de eventuais acidentes é o Disque Cidadão – Fone: 0800 8821234 (Horário de Atendimento
24 Horas).


Projeto de Educação Ambiental (PEA)

O Projeto de Educação Ambiental tem como
objetivo promover ações de Educação Ambiental
referentes aos processos de licenciamento da
Petrobras na Bacia de Campos e oferecer
condições para a participação qualificada dos
grupos sociais afetados por suas atividades, por
meio de diagnósticos e projetos construídos
junto às comunidades e pescadores artesanais.
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Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)

O Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores – PEAT buscará desenvolver, entre
os colaboradores da UOTE, conhecimentos que
possibilitem atitudes individuais e coletivas de
preservação e respeito ao meio ambiente,
inclusive no desenvolvimento de suas atividades
profissionais e cotidianas.

Os trabalhadores serão treinados quanto: aos aspectos tecnológicos e legais pertinentes à
atividade; às ações e procedimentos a serem adotados nas emergências ambientais; e nos
aspectos de coleta seletiva de resíduos sólidos e à geração e controle de efluentes líquidos e
emissões gasosas.


Projeto de Desativação da UOTE

Este Projeto contempla os procedimentos a serem adotados a desativação da UOTE ao final
de sua vida útil, ou seja, os procedimentos para a remoção e abandono de suas estruturas,
considerando as variáveis ambientais, técnicas, de segurança e econômicas, seguindo as
normas e leis aplicáveis à época, contribuindo assim para a manutenção da qualidade
ambiental da região de instalação.


Projeto de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS do Trabalhador

O Projeto de SMS do Trabalhador visa
proporcionar a prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais do trabalhador, através da
eliminação ou minimização dos riscos, visando à
preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores envolvidos na fase de operação do
empreendimento. O desenvolvimento e a
execução deste Projeto será baseado no Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e no
Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO, acompanhados pelos
respectivos planos de ação.

38/47

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – PETROBRAS – Revisão 01 – Novembro/2012

12. OS RISCOS AMBIENTAIS E AS AÇÕES PREVENTIVAS E DE EMERGÊNCIA
Sempre que se planeja uma atividade ou empreendimento, devem ser feitas algumas
perguntas:






Quais os riscos da atividade para o meio ambiente?
Os riscos ambientais identificados são toleráveis ou muito altos?
Como podemos evitar que eventuais acidentes ambientais venham a acontecer?
Caso venha a acontecer, quais serão os impactos de um eventual acidente de
vazamento de petróleo e/ou derivados?
Caso venha a acontecer, como podemos evitar que um acidente se torne um sério
problema?

No caso da UOTE, as respostas a estas perguntas foram embasadas numa série de
procedimentos e estudos e seguem detalhadas uma a uma a seguir.

1) Quais os riscos da atividade para o meio ambiente?
Todas as situações acidentais passíveis de evoluir para os casos de vazamentos de óleo e/ou
derivados para o mar foram identificadas através da Análise Preliminar de Perigos (APP),
técnica de avaliação de riscos mundialmente conhecida e consagrada.
Foi feita uma Análise Histórica de Acidentes e os resultados mostraram que os acidentes
ocorridos para atividades semelhantes foram, na grande maioria, de vazamentos de óleo no
mar envolvendo pequenas quantidades liberadas e que, de modo geral, é baixa a
probabilidade de acontecerem vazamentos maiores.

2) Os riscos ambientais identificados são toleráveis ou muito altos?
Os riscos associados a cada uma das situações acidentais identificadas através da APP foram
agrupados por faixas de volume de vazamento.
Para avaliar se os riscos eram toleráveis ou muito altos, os mesmos foram quantificados
utilizando-se ferramentas de Estudos de Modelagens de dispersão de óleo no mar, onde
foram identificadas as áreas passíveis de serem atingidas e as probabilidades de isso
acontecer.
Com base nos estudos de modelagens, foram identificados os Componentes de Valor
Ambiental da área potencialmente atingida, para cada faixa de volume, e levantados os
respectivos tempos de recuperação destes componentes após serem atingidos pelo óleo.
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Após todos estes levantamentos e estudos, os riscos ambientais foram calculados e feita a
avaliação de seu índice de tolerabilidade.

Os resultados da avaliação feita demonstraram que os riscos ambientais da UOTE são
plenamente aceitáveis, com valores inferiores ao critério adotado (menores que 10%),
conforme pode ser visualizado na figura a seguir.

Nível intolerável

Limite de insignificância

Faixa de Volume

Valores bem abaixo do
limite de 10%

3) Como podemos evitar que eventuais acidentes ambientais venham a acontecer?
Durante a realização da APP, onde participaram vários profissionais experientes nas
diversas áreas relacionadas às atividades de logística de escoamento de petróleos da
Petrobras e da Transpetro e/ou envolvidos no projeto da UOTE, foi identificada ainda uma
série de medidas preventivas para cada uma das situações de vazamentos acidentais de óleo
e/ou derivados no mar.
Ainda que tenha sido constatado que os riscos ambientais da UOTE são plenamente
toleráveis, isto deve ser garantido com a adoção e cumprimento das medidas preventivas
consideradas. A adoção destas medidas tem como objetivo principal reduzir as possibilidades
de que qualquer uma das situações de riscos de vazamentos de óleo e/ou derivados no mar
venha, de fato, ocorrer.
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Neste sentido, todas estas medidas preventivas consideradas foram consolidadas e
sistematizadas no Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR. Dentre os procedimentos, e ações
que serão tomadas, destacamos:













Levantamento de informações sobre a Segurança do Processo;
Revisão Periódica da Avaliação de Riscos;
Procedimentos para avaliação e partida da Unidade;
Elaboração de Procedimentos Operacionais;
Programa de Inspeções Periódicas;
Programas de Manutenção;
Programa de Capacitação Técnica;
Processo de Contratação de Serviços;
Processo de Liberação de Serviços;
Realização de Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - DDSMS;
Gestão de Mudanças;
Realização de Auditorias.

4) Caso venha a acontecer, quais serão os impactos de um eventual acidente de vazamento
de petróleo e/ou derivados?
Ainda que sejam tomadas uma série de medidas para que nenhuma situação de vazamento
de óleo no mar venha de fato ocorrer, é importante avaliar os impactos de um possível
acidente desta natureza. Assim, foi feita uma Avaliação dos Impactos Potenciais de vazamento
de óleo no mar, sendo considerado para tal o vazamento de pior caso, ou seja, o maior
volume de vazamento estimado.
No quadro a seguir é apresentado um resumo da avaliação feita para os 18 Impactos
Potenciais identificados para os Meios Natural (Físico e Biótico) e Socioeconômico, sendo
todos eles negativos.

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental – PETROBRAS – Revisão 01 – Novembro/2012

41/47

UNIDADE OFFSHORE DE TRANSFERÊNCIA
E EXPORTAÇÃO - UOTE, BACIA DE CAMPOS

Avaliação dos Impactos Potenciais.
N°

IMPACTO

FATOR

IMPORTÂNCIA

Água

Média

MEIO NATURAL
1

Alteração na qualidade da água

2

Alteração da qualidade do ar

Ar

Média

3

Alterações na biota marinha

Biota marinha

Pequena a Grande

4

Alterações na comunidade planctônica

Comunidade planctônica

Grande

5

Alterações na comunidade nectônica

Comunidade nectônica

Grande

6

Alterações na comunidade de aves marinhas

Aves marinhas

Grande

7

Interferências sobre os costões rochosos

Costões rochosos

Grande

8

Interferências sobre as áreas de manguezal e
estuários

Manguezal e estuários

Grande

9

Interferências sobre as praias arenosas

Praias arenosas

Grande

10

Interferências sobre Unidades de Conservação

Unidades de Conservação

Grande

11

Interferências sobre os recursos pesqueiros

Recursos pesqueiros

Grande

MEIO SOCIOECONÔMICO
12

Interferências sobre as atividades pesqueiras

13

Interferências sobre as atividades turísticas

14

Intensificação do tráfego marítimo

15

Intensificação do tráfego aéreo

16

Pressão sobre a infraestrutura portuária

17

Pressão sobre a infraestrutura final de resíduos
sólidos e oleosos

18

Interferências com aglomerações humanas
situadas na trajetória da dispersão do óleo

Atividades pesqueiras

Grande

Atividades turísticas

Grande

Tráfego marítimo

Média

Tráfego aéreo

Pequena

Infraestrutura portuária

Pequena

Infraestrutura final de
resíduos

Média

Aglomerações humanas

Grande

5) Caso venha a acontecer, como podemos evitar que um acidente se torne um sério
problema?
Mesmo que os riscos ambientais da UOTE tenham sido considerados plenamente toleráveis
frente ao critério adotado, que as possibilidades de ocorrer um grande acidente de vazamento
seja baixa, e ainda, que serão adotadas todas as medidas preventivas detalhadas no Plano de
Gerenciamento de Riscos – PGR para que nenhum acidente venha a ocorrer de fato, temos que
estar preparados para um acidente?
Temos sim que estar preparados para qualquer acidente de vazamento de óleo e/ou
derivados. Caso venha a ocorrer de fato, temos que ter os recursos materiais e equipamentos
para combater a emergência, além de manter as equipes da Unidade treinadas. Além das
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equipes da UOTE, a Petrobras mantém ainda equipes dedicadas e treinadas para estas
situações, que ficam de prontidão 24 horas por dia. Os treinamentos são feitos através dos
exercícios simulados.
Estas medidas visam evitar que um acidente de vazamento se torne um problema sério e
cause impactos importantes para o meio ambiente. Da mesma forma que as medidas
preventivas, as medidas estabelecidas para minimizar o problema são consolidadas no
Plano de Emergência Individual – PEI, que no caso da UOTE seguiu rigorosamente todas as
exigências determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente –CONAMA, através de sua
Resolução nº 398/08.
O PEI detalha as ações de resposta a serem tomadas no caso de incidentes envolvendo
derramamento de óleo na Unidade Marítima, identifica os responsáveis pela execução destas
respostas e descreve todos os equipamentos e materiais necessários e disponíveis para as
ações. No caso da Bacia de Campos, a Petrobras possui um Plano de Emergência Setorizado, o
Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Campos –
PEVO-BC, que complementará as ações estabelecidas no PEI da UOTE.
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13. CONCLUSÕES

A UOTE viabilizará o escoamento e exportação de petróleos produzidos na Bacia de
Campos, principalmente, e também do Pólo Pré-sal, devido ao aumento acelerado da
produção nos próximos anos e do esgotamento da capacidade instalada nos terminais
costeiros. Em função da proximidade com as plataformas de produção devido à sua
localização em área centralizada e estratégica da Bacia de Campos, a UOTE permitirá que os
óleos ali produzidos sejam transferidos para navios petroleiros que se direcionarão
diretamente para os pontos de entrega, seja no mercado interno (refinarias) ou para outros
países (China e Índia, por exemplo).
Atualmente, cerca de 80% do óleo produzido na Bacia de Campos é escoado para terminais
marítimos costeiros através de navios aliviadores. Diante do volume de produção que tem sido
atingido, constata-se um aumento no número de embarcações que se dirigem a estes
terminais, provocando congestionamento nos píeres e, consequentemente, aumento das filas
de espera. Com o início da exploração do polo Pré-Sal, a tendência é que este volume seja
ainda maior, caso a capacidade de escoamento instalada não seja ampliada.
Assim, é esperado que a instalação da UOTE reduza o trânsito de navios aliviadores na
região costeira e a conseqüente pressão sobre os terminais terrestres do país, para onde este
tipo de embarcação dirige-se atualmente para estas operações de transferência.
Quando estiver em operação, a UOTE terá uma capacidade de escoamento total instalada
de 19,6 milhões de barris de petróleo por mês (1 barril = 159 L), o que equivalerá a quase
37% de toda a produção mensal atual da Bacia de Campos.
A UOTE será estratégica para o Brasil no escoamento dos petróleos produzidos na Bacia de
Campos e do Pólo Pré-sal, principalmente nos próximos anos.
Em relação à parte socioambiental, os vários estudos feitos e descritos neste Relatório de
Impacto Ambiental mostraram que o empreendedor utilizou as melhores soluções
tecnológicas para a instalação, operação e desativação da UOTE. Mostraram ainda as
características da Área de Influência da Unidade, assim como sua sensibilidade ambiental.
Através dos levantamentos das características da área e das informações do projeto fornecidas
pela empreendedor foi possível identificar e avaliar os impactos e os riscos ambientais.
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O cruzamento destas informações permitiu a proposição e consolidação de medidas
ambientais que reduzem alguns impactos e previnem ou combatem os acidentes. A partir daí,
foram elaborados e sistematizados projetos, programas e planos para a gestão ambiental do
empreendimento da UOTE e integral cumprimento da legislação brasileira vigente. Todos estes
projetos, programas e planos visam garantir a manutenção da qualidade socioambiental da
região da área de influência.

Pelo exposto acima, o projeto da Unidade Offshore de Transferência e Exportação
(UOTE) pode ser considerado um empreendimento técnica, econômica, social e
ambientalmente viável, que vai melhorar a dinâmica de escoamento da produção da
Bacia de Campos e futuramente do Pré-Sal.
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14. EQUIPE TÉCNICA
A seguir, é apresentada a relação da equipe da Habtec responsável pela elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental da Unidade Offshore de Transferência e Exportação – UOTE,
Bacia de Campos.

Nº

NOME

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO/ÁREA DE ATUAÇÃO
NO ESTUDO

REGISTRO
PROFISSIONAL

CADASTRO
IBAMA

Habtec – Rua 13 de Maio, 13/ sl. 1508, Rio de Janeiro, RJ
Telefones de contato: (21) 2533-0188 e (21) 2532-4340
1

Alex da Silva Carvalho

Biólogo

2

Aline Barros Martins

Geógrafa

3
4

Andressa de Oliveira
Spata
Elaine Neves Silveira
Passos

Jornalista
Oceanógrafa

Meio Biótico / Avaliação de
CRBio-2 7867
Impactos
Meio Socioeconômico/
CREA 2006127524
Avaliação de Impactos
Meio Socioeconômico /
*
Avaliação de Impactos / RIMA
Meio Biótico / Avaliação de
*
Impactos
Caracterização da atividade /
Análise das Alternativas /
*
Meio Físico / Avaliação de
Impactos
Meio Biótico / Avaliação de
CRBio-2 15.29
Impactos
Meio Biótico / Análise
Integrada / Avaliação de
Impactos / Medidas e
CRBio-2 71971
Programas / Análise de
Vulnerabilidade
Gerência / Área de Influência /
CRBio-2 29340
Avaliação de Impactos
Coordenação Técnica / Área
de Influência / Avaliação de
CRBio-2 32557
Impactos / Conclusão / RIMA
Caracterização da Atividade /
CREA/RJ
Análise das Alternativas /
2009123612
Avaliação de Impactos
Meio Natural / Meio
Socioeconômico / Avaliação
CRBio-2 71736
de Impactos

3030970
900531
4897378
3174176

5

Giselle da Silveira Abilio

Oceanógrafa

6

Gustavo de la Reza, MSc.

Biólogo

7

Juliana Viana Caldeira

Bióloga

8

Karen Lopes Dinucci, MSc.

Bióloga

9

Luciana Guedes Pereira,
DSc.

Bióloga

10

Nelson Rocha

Engenheiro

11

Patrícia Marques
Golodne, MSc.

Bióloga

12

Simone Masruha Ribeiro

Arqueóloga

Meio Socioeconômico

*

1888309

13

Tatiana dos Santos Rocha,
MSc.

Geógrafa

Meio Socioeconômico

CREA/RJ 2008136201

3111630

14

Tatiane Cristina Moraes
de Souza

Ecóloga

*

1583356

15

Viviane Severiano dos
Santos, MSc.

Bióloga

CRBio-2 2365

210150

Meio Biótico / Meio
Socioeconômico / Avaliação
de Impactos
Coordenação Geral / Área de
Influência / Meio Biótico /
Avaliação de Impactos /
Medidas e Programas

521176

206009

4921375

199217
598635

2577870

4934011

(*) Especialistas cujas profissões não possuem Conselho de Classe.
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Esta equipe responsável contou com uma equipe de apoio, relacionada a seguir:
Equipe de apoio (por ordem alfabética)

Adeilson Barboza Nascimento

Flávia Santana (estagiária)

Ana Paula Souza Aguiar (estagiária)

Juliana Mendes Monteiro (estagiária)

Beatriz Pereira (estagiária)

Leonardo de Souza Dias

Camila de Souza Santiago Dias (estagiária)

Luciana Flaeschen

Celso Tadeu Santiago Dias

Silvia Barbosa da Silva Pires

Este documento foi elaborado e coordenado pela Habtec Engenharia Ambiental em parceria
com a EIDOS do Brasil, a ASA e a ProOceano, que contribuíram com estudos específicos, e
pelo próprio empreendedor, a Petrobras.
A seguir, é apresentada a relação da equipe da Petrobras que participou da elaboração do
Estudo de Impacto Ambiental da Unidade Offshore de Transferência e Exportação - UOTE,
Bacia de Campos.
Nº

NOME

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REGISTRO
PROFISSIONAL

CADASTRO IBAMA

Petrobras – Av. República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ – CEP 20031-912
1

Carlos Antonio Fernandez

Técnico de Segurança

Mte 37/00160-2

654312

2

Geraldo Adriano Teixeira

Engenheiro Químico

CRQ 03314937

301082

3

Juliana Chaves Figueiredo de Assis

Bióloga

CRBio 32115

95139

4

Jussara Pires Vieira de Souza

Médica

CRM 52 67044-8

5402569

5

Nelson Barboza de Moura Filho

Técnico de Segurança

Mte 51/02585-4

5321631

6

Umberto Moreira de Azevedo

Técnico de Segurança

Mte 000896.6

5316353

7

Paulo de Társio Gonçalves

Técnico de Segurança

Mt 37/01942-2

5398700

8

Paulo Sérgio de Moraes

Técnico de Segurança

Mt 37/00747-6

5403035
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