
Centro para Efetividade Regulatória 
BRASIL 

                                            Av. Paulista, 2300 – Andar Pilotis 
Cerqueira Cesar 

São Paulo 
01310-300 

Tel: (11) 6847-4984     Fax: (11) 6847-4550 
  contact@cre.org.br  www.CRE.org.br   

 
 

Comentários do CRE Brasil sobre o Guia de monitoramento de 
pesquisas sísmicas marítimas sobre a biota marinha (outubro 
de 2007), do Ministério do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis, Diretoria de Licenciamento Ambiental, 
Coordenação Geral de Petróleo e Gás 
 
 O Center for Regulatory Effectiveness-Brasil (“CRE”) 
preza a oportunidade de submeter estes comentários sobre a 
versão de comentários do Guia de monitoramento sísmico do 
IBAMA. Cumprimentamos os autores do Guia de monitoramento 
sísmico pelo excelente trabalho acerca de uma questão 
complexa e importante. Esperamos que esses comentários 
sejam úteis para aos autores na produção de um Guia de 
monitoramento final. 
 
  O CRE-Brasil é uma ONG (Organização não 
governamental) organizada conforme a legislação brasileira 
e se dedica a aumentar a transparência e qualidade da 
regulação brasileira. 
 
 Conforme discutido abaixo, temos quatro importantes 
comentários. 
 
 Primeiro, sugerimos que o IBAMA exija o uso de 
Monitoramento acústico passivo (“MAP”) durante operações 
noturnas ou durante horários de pouca visibilidade. A 
Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera/ Serviço 
Nacional de Pesca Marinha (“NOAA/NMFS”) dos EUA, que eram 
muito céticos quanto ao MAP, estão agora mais confiantes no 
MAP, para exigi-lo que para operações sísmicas noturnas ou 
em condições de baixa visibilidade. 
 
 Segundo, sugerimos que o IBAMA anule a Área de 
salvaguarda de 1.000 metros e imponha rigorosamente a Área 
de segurança de 500 metros.  Os 500 metros extra da Área de 
salvaguarda são desnecessários para proteger mamíferos ou 
tartarugas marinhas, criariam operações sísmicas 
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desnecessariamente prejudiciais e seriam difíceis de 
monitorar. 
 
 Terceiro, estamos preocupados quanto à viabilidade das 
exigências educacionais do observador visual apresentados 
na página 8 do Guia de monitoramento.  Essas exigências 
educacionais podem impedir o uso de observadores 
experientes e efetivos.  Também não temos certeza de que 
seria possível encontrar observadores visuais com esse alto 
nível de educação.  Sugerimos que essa exigência seja 
eliminada.  
 
 Quarto, as operações sísmicas para petróleo e gás 
representam pouco risco para os mamíferos marinhos, em 
contraste com a pescaria comercial não seletiva (fishing 
bycatch), que é um importante risco.  Sugerimos que os 
recursos limitados e valiosos do IBAMA se concentrem na 
prevenção da pescaria não seletiva de mamíferos marinhos.    
 
 Cada um desses pontos é discutido a seguir. 
 
 
A pesquisa sísmica de petróleo e gás tem pouco 
efeito sobre a vida marinha quando se impõem uma 
zona de exclusão de 500 metros  
 
  Há décadas, o setor de petróleo e gás tem feito 
pesquisas sísmicas na maior parte das regiões da plataforma 
continental afastada dos Estados Unidos (“OCS”). O Serviço 
de Gerenciamento de Minerais dos Estados Unidos (“MMS” - 
United States Minerals Management Service) recentemente 
divulgou o relatório Declaração de impacto ambiental (“EIS” 
- Environmental Impact Statement) apoiando a exploração 
continuada de petróleo e gás na plataforma continental dos 
EUA.  Com relação ao efeito das operações sísmicas de 
petróleo e gás sobre a vida marinha, o EIS do MMS, repetida 
e corretamente declara que não há evidências de qualquer 
dano a mamíferos marinhos nos muitos anos de pesquisas 
marinhas.  Seguem-se algumas dessas declarações, 
organizadas por região da plataforma continental dos EUA: 
 
 “Região do Golfo do México  
 
 ... não há casos ilustrativos documentados de mortes, 
ferimentos físicos ou efeitos psicológicos sobre mamíferos 
marinhos decorrentes de pesquisas sísmicas (MMS, 2004b).” 1 
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      *** 
 
 “Apesar de as pesquisas sísmicas terem sido feitas no 
norte do golfo com alguma regularidade durante décadas, 
atualmente não há evidências que estejam ocorrendo impactos 
comportamentais adversos atribuíveis às pesquisas sísmicas 
sobre mamíferos marinhos no Golfo do México (MMS, 2004b).  
  
 Ainda que uma pesquisa sísmica possa afetar mais do 
que um individuo, não se espera que as pesquisas rotineiras 
provoquem efeitos em nível de população. Indivíduos 
perturbados por ou que experimentem mascaramento devido a 
uma pesquisa, provavelmente retornariam aos padrões normais 
de comportamento após o encerramento das pesquisas (ou após 
o animal ter deixado a área de pesquisa). Devido ao fato 
dos cetáceos serem espécies com alta mobilidade, espera-se 
que eles saiam rapidamente de uma área quando uma pesquisa 
sísmica é iniciada, dessa forma reduzindo muito a exposição 
a níveis máximos de som e, em menor grau, freqüências de 
mascaramento”. 2  
 
 
 “Sub-região ártica  
 
 ...não há evidências que sugiram que as pesquisas de 
rotina possam resultar em efeitos em nível de população 
para qualquer das espécies de mamíferos marinhos afetadas. 
Não há casos ilustrativos documentados de mortes, 
ferimentos físicos ou efeitos psicológicos sobre mamíferos 
marinhos decorrentes de pesquisas sísmicas (MMS, 2004a).” 3  
 
     *** 
 
 “Ainda que certos indivíduos possam se mover para 
evitar uma atividade em particular, é improvável uma 
modificação significativa na distribuição sazonal da 
baleia-da-Groenlândia (NMFS, 2001b). As atividades na 
plataforma continental feitas no Mar de Beaufort como 
resultado das vendas por arrendamento federal desde 1979, 
aparentemente não produziram efeitos adversos na população 
de baleia-da-Groenlândia. Nenhuma morte de baleia-da-
Groenlândia foi relatada nesse período, enquanto que a 
população de baleia-da-Groenlândia tem continuado a crescer 
nesse período, mesmo em face de atividades relacionadas com 
energia e caça de subsistência (MMS, 2001a, 2004a).” 4 
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 “Sub-região do Mar de Bering 
 
 Não há casos ilustrativos documentados de mortes, 
ferimentos físicos ou efeitos psicológicos sobre mamíferos 
marinhos decorrentes de pesquisas sísmicas (MMS, 2004a).” 
Atualmente, não há evidências que sugiram que as pesquisas 
de rotina possam resultar em efeitos em nível de população 
para qualquer das espécies de mamíferos marinhos afetadas”. 
1 
 
  
 “Sub-região do sul do Alaska 
 
 “Não há casos ilustrativos documentados de mortes, 
ferimentos físicos ou efeitos psicológicos sobre mamíferos 
marinhos decorrentes de pesquisas sísmicas (MMS, 2004b).” 
Atualmente, não há evidências que sugiram que as pesquisas 
de rotina possam resultar em efeitos em nível de população 
para qualquer das espécies de mamíferos marinhos afetadas”. 
6 

 
 
 Conforme demonstrado pela linguagem da jargão da 
Declaração de impacto ambiental citada acima, o MMS 
corretamente conclui que as pesquisas sísmicas de petróleo 
e gás não prejudicam os mamíferos marinhos quando as 
pesquisas tradicionais usam medidas de mitigação.  Essas 
medidas incluem um raio de segurança de 500 metros:  isto 
é, os canhões de ar comprimido param quando os mamíferos 
marinhos forem observados visualmente dentro do raio de 500 
metros do navio que está fazendo as pesquisas.  As melhores 
evidências cientificas e dados demonstram que não há 
necessidade de maior raio de segurança.  
  
 As exigências para o canhão de ar comprimido para 
pesquisas sísmicas do MMS no Golfo do México estão 
disponíveis on-line em 
http://www.gomr.mms.gov/homepg/regulate/regs/ntls/2007NTLs/
07-g02.pdf.  Para conveniência do leitor anexamos uma cópia 
dessas exigências no apêndice A. 
 
 O raio de segurança de 500 metros não está limitado às 
agências regulatórias dos EUA. Eles são usados e aceitos 
internacionalmente.  Por exemplo, 500 metros é o único raio 
de segurança exigido pelo Joint Nature Conservation 
Committee (“JNCC”):  Guidelines for Minimising Acoustic 
Disturbance to Marine Mammals from Seismic Surveys 
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(Diretrizes para minimizar a perturbação acústica de 
pesquisas sísmicas sobre mamíferos marinhos) (abril de 
2004), Seção 2-2.  As diretrizes do JNCC estão disponíveis 
on-line em 
http://www.jncc.gov.uk/pdf/Seismic_survey_guidelines_200404
.pdf. Para conveniência dos leitores, também anexamos uma 
cópia das diretrizes do JNCC no apêndice B.  
 
 Não temos conhecimento da existência de qualquer 
autoridade regulatória que exija uma área de salvaguarda de 
500 metros adicional à área de segurança universal de 500 
metros.  
 O uso de tal raio de 1.000 metros poderia afetar 
seriamente o uso da sísmica para localizar depósitos de 
petróleo e gás e seria difícil de monitorar. 
 
O IBAMA deve exigir o MAP à noite e durante 
horários de baixa visibilidade  
 
 A seção 3.8 do Guia de monitoramento declara que as 
operações sísmicas podem ser proibidas à noite em áreas em 
que possa haver vida marinha vulnerável, se não existir MAP 
operacional.   
 
 As autoridades regulatórias dos Estados Unidos 
questionaram o uso do MAP para complementar observações 
visuais de mamíferos marinhos. Entretanto, agora as 
autoridades regulatórias dos EUA estão suficientemente 
confiantes quanto ao MAP para exigir seu uso por operadores 
sísmicos à noite ou horários de baixa visibilidade.  
Recentemente, o NOAA/NMFS dos EUA exigiram o MAP para 
pesquisas sísmicas na costa da América Central: 
 
 “O MAP será implantado para complementar o programa de 
monitoramento visual. De maneira típica, o monitoramento 
visual não é efetivo durante períodos de mau tempo ou à 
noite, e até mesmo com boa visibilidade, não é capaz de 
detectar mamíferos marinhos quando estes estiverem abaixo 
da superfície ou além do alcance visual. O monitoramento 
acústico podem ser usado como complemento de observações 
visuais para melhorar a detecção, identificação e controle 
de cetáceos. Ele somente é útil quando os mamíferos 
marinhos emitem sons, mas pode ser efetivo de dia ou de 
noite e não depende de boa visibilidade. O monitoramento 
acústico servirá par alertar observadores visuais (quando 
de serviço) quando são detectados cetáceos que emitam sons. 
Ele será monitorado em tempo real de modo que os 
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observadores visuais possam ser avisados de que foram 
detectados cetáceos. Quando forem determinados os rumos 
(primário e imagem no espelho) do(s) cetáceo(s) que está 
emitindo sons, os rumos serão repassados para o observador 
visual para ajudá-lo a avistar o(s) animal(is) que estão 
emitindo sons”. 
 
72 Fed. Reg. 71625, 71641 (18 de dezembro de 2007). 
 
 Essas novas exigências do MAP impostas pelo NOAA/NMFS 
tem protocolos detalhados. Elas são apresentadas como 
apêndice C. Sugerimos que o IBAMA incorpore-as no Guia de 
monitoramento e permitir operações sísmicas durante a noite 
ou em condições de baixa visibilidade somente quando se usa 
o MAP em conformidade com os protocolos da NOAA/NMFS, 
adotados pelo IBAMA.     
 
    
Não devem ser feitas exigências educacionais para o 
observador visual 
  
 A seção 3.1 do Guia de monitoramento diz, “Todos os 
observadores a bordo devem ter graduação em uma área 
compatível com suas funções, como biologia, oceanografia, 
engenharia de pesca ou medicina veterinária”. 
 
 As autoridades regulatórias dos EUA e a JNCC não 
exigem este alto nível de educação formal para observadores 
a bordo.  Essas exigências impediriam o uso de muitos 
observadores experientes e produtivos porque eles não 
possuem esse nível de educação formal.  Não está claro que 
operadores sísmicos possam contratar um número suficiente 
de observadores de bordo que atendam a essas exigências.  
 
 Por essas razões, sugerimos que o IBAMA não imponha 
essas exigências educacionais para o observadores de bordo.  
 
 
O IBAMA deve se concentrar na pesca não seletiva  
 
  Os registros científicos e de evidências demonstram 
que uma operação sísmica com zona de segurança de 500 
metros e o MAP não prejudica a vida marinha.  Os registros 
também demonstram que a pesca comercial, que é largamente 
não regulamentada, prejudica a vida marinha.  
 

6 
 



 A pesca não seletiva em redes de pesca comerciais mata 
um número estimado de 500.000 mamíferos marinhos por ano. 
Veja Read, et al., “Bycatches of Marine Mammals in U. S. 
Fisheries and a First Attempt to Estimate the magnitude of 
Global Marine Mammal By-Catch” (Pesca não seletiva de 
mamíferos marinhos na pesca nos EUA e preimeir tentativa de 
estimar a magnitude da pesca não seletiva global de 
mamíferos marinhos”, apresentada no World Wildlife Fund-US 
em 2005.  Uma cópia desse documento esta disponível on-line 
em 
http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=72739447318542&mkt=en-
US&lang=en-US&w=605bfbd6&FORM=CVRE3.  Parra conveniência do 
leitor, uma cópia também está anexada no apêndice D. 
 
 Sugerimos que o IBAMA enfoque seus recursos limitados 
e valiosos na proteção de mamíferos marinhos contra a pesca 
comercial não seletiva.  O CRE-Brasil ficaria satisfeito em 
ajudar o IBAMA na maneira que for apropriada para 
interromper essa carnificina. 
 
      
 
  
      Conclusão 
 
 Ficamos muito satisfeito com a oportunidade de 
apresentar estes comentários escritos.  Esperamos discutir 
esta questão com mais detalhes com o IBAMA. 
 
     Atenciosamente, 
 
 
     Jim Tozzi, Ph.D. 
                         Presidente 
 
 
 
 
 
Anexos 
Tozzi: http://www.thecre.com/emerging/Jim_Tozzi_Bio.html
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