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8. Programa de Monitoramentos - PM 

8.1. Antecedentes e Justificativa 

A AIA neste estudo identificou aspectos do empreendimento com potencial de 

impactos relativos estes à disponibilização de nutrientes e poluentes devido à 

suspensão de sedimentos durante as atividades de estaqueamento, bem como 

a possibilidade de inserção de poluentes no meio quando de incidentes 

ambientais na fase de operação futura.   Os primeiros, ainda que considerados 

como de importância local na fase da obra, juntamente com os segundos, 

considerados de pouca significância legal na fase de operação por conta de 

estarem relacionados essencialmente ao baixo risco de acidentes, podem ser 

monitorados para comprovação do efetivo baixo impacto da obra e da efetiva 

baixa significância daqueles impactos potenciais (de incidentes). 

Um Programa de Monitoramentos em um contexto técnico faz-se necessário 

para retratar com propriedade o meio, avaliando-lhe as concentrações e 

distribuição de seus constituintes naturais e dos eventuais poluentes que lhe 

adentram na coluna d’água, no sedimento, e nos organismos viventes. As 

informações do meio assim adquiridas servirão subsidiariamente à reavaliação 

rotineira da Vulnerabilidade deste às instalações e atividades ora licenciadas. 

O Programa de Monitoramentos na medida em que faça medições regulares 

das condições físicas e reais dos processos de interação da atividade com o 

meio, deve servir também e principalmente para compor o conhecimento mais 

amplo e estratégico de gestão ambiental e para a melhoria nos processos de 

licenciamento das atividades potencialmente poluidoras. 

Cabe considerar como antecedente e justificativa, fundamentais, a legislação 

ambiental brasileira a qual estabelece a responsabilidade, e a necessária 

conformidade dos empreendimentos com potencial poluidor, orientando-os no 

sentido de gerarem evidências de medição e monitoramento das variáveis 
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ambientais afetas às suas atividades.  Tal pode ser feito, como proposto aqui, 

por meio do monitoramento regular dos aspectos ambientais do 

empreendimento e das variáveis ambientais do meio, buscando assim 

estabelecer incontestes as relações de causa e efeito entre estes, se 

houverem. 

8.2. Objetivos 

8.2.1. Gerais 

O objetivo geral deste PM é o de permitir a percepção da ocorrência de 

possíveis variações locais na área de influência do empreendimento, por meio 

do monitoramento de variáveis dos meios físico e biótico, e interferir com a 

melhoria da gestão e dos processo produtivos no caso destas variações serem 

devidas à Ampliação do Píer do Terminal Aquaviário de São Sebastião, e 

mesmo se devidas a causas identificadas como naturais ou antrópicas de outra 

origem. 

7.2.3.2. Específicos 

Desta forma, os objetivos específicos do Programa são os seguintes: 

 Caracterizar variáveis ambientais antes, durante e ao término das 

atividades de construção do novo píer e na fase de operação futura;  

 Avaliar criticamente a evolução de variáveis ambientais ambientais na 

fase de obra e de operação futura. 

 Obter subsídios para o controle e gestão ambiental de modo a não 

causar no meio quaisquer alterações negativas que possam ser devidas 

a aspectos ambientais do empreendimento; 

 A partir dos subsídios do PM propor e realizar sempre que necessário as 

medidas de melhoria dos controles de segurança operacional e de 

processos para o controle de aspectos ambientais negativos ao meio. 
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8.3. Metas 

As metas anuais a serem atingidas pelo Programa de Monitoramentos são as 

seguintes: 

 Realizar com sucesso100% das campanhas de amostragem planejadas; 

 Realizar com sucesso 100% das análises planejadas em cada 

campanha realizada; 

 Elaborar e apresentar ao Órgão Ambiental (OA), relatório de análise 

critica com os dados coletados a cada campanha evidenciando 

tecnicamente as alterações ambientais se existentes e orientando para a 

necessidade de gestão e reavaliação se for o caso; 

 Elaborar e apresentar ao Órgão Ambiental (OA) relatórios anuais 

integrados com a análise crítica dos resultados parciais evidenciando 

tecnicamente as alterações ambientais se existentes e os efeitos das 

medidas de gestão aplicáveis e realizadas, caso a caso. 

 Não ter qualquer evolução das alterações negativas no meio por causas 

de aspectos ambientais do empreendimento. 

 Realizar com sucesso 100% as medidas recomendadas nos relatórios 

do PM para as melhoria dos controles de segurança operacional e de 

processos para que não hajam aspectos ambientais negativos ao meio. 

8.4. Indicadores de Implementação das Metas 

Os indicadores para verificação do atendimento das metas do Programa de 

Monitoramentos são os seguintes: 

 Percentual de realização bem sucedida das campanhas de amostragem 

(proporção de campanhas de amostragem realizadas em relação ao 

número de campanhas planejadas, por ano); 



 

Relatório Ambiental Preliminar  

Ampliação do Píer Petroleiro 

Terminal Aquaviário de São Sebastião 

Rev.: 00 

Página 7 de 23 

Data: 15-09-2011 

Cap. 8. Monitoramentos 

 

____________________________________________________________________________ 

PM                                                                                                                                     7 de 23 

 

 Percentual de realização bem sucedida das análises (proporção de 

análises realizadas com sucesso em relação ao número de análises 

planejadas, por campanha); 

 Número de relatórios realizados em relação ao número planejado, por 

ano; 

 Proporção de Relatórios parciais aprovados pelo órgão ambiental em 

relação ao total de relatórios apresentados; 

 Significância matemática estatística das alterações negativas no meio 

com causa em aspectos ambientais do empreendimento; 

 Proporção de realização efetiva de medidas recomendadas na análise 

critica para o controle de aspectos ambientais os quais estejam bem 

correlacionados com alterações negativas no meio local. 

8.5. Resumo de Objetivos, Indicadores e Metas 

O quadro a seguir relaciona os objetivos, as metas e os indicadores a serem 

alcançados, durante as fases do empreendimento. 
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Objetivos  Metas Indicadores 

Caracterizar variáveis 
ambientais antes, durante e 
ao término das atividades de 

construção do novo píer e 
operação 

Realizar com sucesso100% das 
campanhas de amostragem 

planejadas; 

 

Realizar com sucesso 100% das 
análises planejadas em cada 

campanha realizada; 

Percentual de realização bem 
sucedida das campanhas de 
amostragem (proporção de 
campanhas de amostragem 

realizadas em relação ao número 
de campanhas planejadas, por ano) 

 

Percentual de realização bem 
sucedida das análises (proporção 

de análises realizadas com sucesso 
em relação ao número de análises 

planejadas, por campanha); 

Avaliar criticamente a 
evolução de variáveis 

ambientais ambientais na 
fase de obra e operação 

futura. 

 

Elaborar relatório de análise critica 
com os dados coletados a cada 

campanha evidenciando 
tecnicamente as alterações 

ambientais se existentes e orientando 
para a necessidade de gestão e 

reavaliação se for o caso; 

 

Elaborar relatórios anuais integrados 
com a análise crítica dos resultados 
parciais evidenciando tecnicamente 

as alterações ambientais se 
existentes e os efeitos das medidas 
de gestão aplicáveis e realizadas, 

caso a caso. 

Número de relatórios realizados em 
relação ao número planejado, por 

ano; 

 

Proporção de Relatórios parciais 
aprovados pelo órgão ambiental em 

relação ao total de relatórios 
apresentados; 

Obter subsídios para o 
controle e gestão ambiental 
de modo a não causar no 
meio quaisquer alterações 
negativas que possam ser 

devidas a aspectos 
ambientais do 

empreendimento. 

Não evolução das alterações 
negativas no meio por causas de 

aspectos ambientais do 
empreendimento 

Significância matemática estatística 
das alterações negativas no meio 

com causa em aspectos ambientais 
do empreendimento. 

Obter subsídios para o 
controle e gestão ambiental 
de modo a não causar no 
meio quaisquer alterações 
negativas que possam ser 

devidas a aspectos 
ambientais do 

empreendimento 

Não ter qualquer evolução das 
alterações negativas no meio por 

causas de aspectos ambientais do 
empreendimento. 

Significância matemática estatística 
das alterações negativas no meio 

com causa em aspectos ambientais 
do empreendimento; 

A partir dos subsídios do PM 
propor e realizar sempre que 

necessário as medidas de 
melhoria dos controles de 

segurança operacional e de 
processos para o controle de 

aspectos ambientais 
negativos ao meio. 

Realizar com sucesso 100% as 
medidas recomendadas nos 

relatórios do PM para as melhoria dos 
controles de segurança operacional e 

de processos para que não hajam 
aspectos ambientais negativos ao 

meio. 

Proporção de realização efetiva de 
medidas recomendadas na análise 
critica para o controle de aspectos 
ambientais os quais estejam bem 
correlacionados com alterações 

negativas no meio local. 
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8.6. Público-Alvo 

Meio socioeconômico da área de influência em geral, público interno a 

empresa, órgãos ambientais, e autoridades marítimas. 

8.7. Metodologia 

8.7.1. Estratégia de Amostragem e Malha Amostral 

A estratégia de amostragem no meio marinho foi elaborada para a integração 

das informações sendo fundamental que as amostragem relativas as variáveis 

químicas, físico-químicas, biológicas, climatológicas, oceanográficas e dos 

aspectos de emissão de ruídos e de emissões atmosféricas, sejam as mais 

simultâneas possíveis. 

Os compartimentos de monitoramento (no meio marinho) serão basicamente o 

meio físico relativo ao climatológico, metereológico, oceanográfico, emissões 

de ruídos e atmosféricas; o meio físico-químico da coluna d’água e do 

sedimento; e, o meio biótico nos grupos bentônico, planctônico, de ictiofauna,  

de mastofauna, e de avifauna.  O monitoramento dos aspectos ambientais do 

empreendimento, relativos à emissão de ruídos e à emissão atmosférica, serão 

realizados na fase de obra.  Os outros monitoramentos deverão ocorrer na fase 

de operação futura, sendo a proposta deste Programa até o sexto ano a partir 

do início das obras. 

As variáveis a serem analisados estão apresentadas na Tabela 8.7.1.  A malha 

amostral de monitoramento no meio marinho será de 33 pontos apresentados 

na Tabela 8.7.2.  

Os pontos escolhidos, especialmente aqueles nos limites e além do Canal de 

São Sebastião, os pontos próximos aos emissários e os pontos no pier e 

entorno próximo são de fundamental importância para o entendimento da 

dinâmica ambiental na área de influência do empreendimento. 

os monitoramentos peixes, mamíferos marinhos, aves, ruídos e emissões, 
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deverão ser realizados em outros pontos além destes também em função do 

detalhamento das metodologias específicas. Mas, deverão em princípio dentro 

do possível, considerando as limitações metodológicas, para que possam ser 

integrados na análise estatística, ser verificados nos (dos) pontos de medição 

das variáveis de água, sedimento, plâncton e bentos. 

O monitoramento das variáveis em campo deverá ser associado ao estudo de 

imagens de sensoreamento remoto (imagens de satélite) de datas próximas às 

datas campanhas de amostragem, a fim de confrontar os dados climáticos e 

oceanográficos e outros obtidos em campo com estas imagens. 

Os dados de monitoramentos deverão ser tratados matematicamente por 

estatística paramétrica e não paramétrica e mesmo geo-estatística, para fins de 

avaliar as significâncias das diferenças no tempo e no espaço relativas aos 

fatores e determinantes ambientais identificados, bem como para fins de 

visualizar a abrangência espacial dos padrões eventualmente encontrados nos 

resultados. 
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Tabela 8.7.1. Variáveis para amostragem e avaliação e periodicidade. 

Variáveis Ambientais 
Coluna 
d’água 

Sedimento Biota Clima 

Temperatura, Salinidade, Turbidez, pH, 
Oxigênio Dissolvido, Transparência da água, 
Nitrogênio Amoniacal, Nitrito, Nitrato, Fósforo 
total, Sólidos Suspensos e Dissolvidos Totais, 
Fenóis, Metais, HPA, n-alcanos, MCNR, http, 

BTEX. 

Mensal nos 
1º e 2º anos. 

 

Quadrimestr
al nos 3º e 4º 

anos. 

 

 Semestral 
nos 5º e 6º 

anos 

  

Potencial Redox, Metais, HPA, n-alcanos, MCNR, http, 
BTEX, Granulometria, Carbono orgânico total, 

Carbonatos. 

Bimensal nos 1º 
e 2º anos. 

 

Quadrimestral 
nos 3º e 4º 

anos. 

 

 Semestral nos 
5º e 6º anos 

 

Bentos, Plâncton. 

Bimensal nos 
1º e 2º anos. 

 

Quadrimestral 
nos 3º e 4º 

anos. 

 

 Semestral 
nos 5º e 6º 

anos 
 

Peixes, Mamíferos e Aves. 

Quadrimestral 
nos 1º ,2º,  3º, 

e 4º anos. 

 

 Semestral 
nos 5º e 6º 

anos 

Variáveis climatológicas, metereologicas, oceanográficas com médias de período, 
anuais e históricas, e, relativas aos momentos das amostragens (temperatura da 

água e do ar, velocidades de correntes de superfície e fundo, velocidade e direção 
dos ventos, pressão atmosférica, e umidade do ar.) 

Bimensal  

Emissões de Ruído 
Bimensal 
na fase 
de obra 

Emissões Atmosféricas 
Bimensal 
na fase 
de obra 
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Tabela 8.7.2. Identificação e localização dos pontos de amostragem na coluna d’água e 
sedimento, bentos, plâncton, ictiofauna*, mastofauna*, avifauna*, ruídos* e emissões*. 

Ponto Local  

1.1 Controle ao Norte do Canal de SSE 

1.2 Controle ao Norte do Canal de SSE 

1.3 Controle ao Norte do Canal de SSE 

2.1 Controle ao Sul do Canal de SSE 

2.2 Controle ao Sul do Canal de SSE 

2.3 Controle ao Sul do Canal de SSE 

3.1 AID do Emissário 1 

3.2 AID do Emissário 1 

3.3 AID do Emissário 1 

4.1 AID do Emissário 2 

4.2 AID do Emissário 2 

4.3 AID do Emissário 2 

5.1 AID do Emissário 3 

5.2 AID do Emissário 3 

5.3 AID do Emissário 3 

6.1 AID do Emissário 4 

6.2 AID do Emissário 4 

6.3 AID do Emissário 4 

7.1 AID do Emissário TASSE no Pier 

7.2 AID do Emissário TASSE no Pier  

7.3 AID do Emissário TASSE no Pier 

8.1 AID do Pier 

8.2 AID do Pier 

8.3 AID do Pier 

8.4 Saída do Córrego do Outeiro 

8.5 Saída do Córrego do Outeiro 

8.6 Saída do Córrego do Outeiro 

10.1 Controle Fora do Canal ao Norte 

10.2 Controle Fora do Canal ao Norte 

10.3 Controle Fora do Canal ao Norte 

11.1 Controle Fora do Canal ao Sul 

11.2 Controle Fora do Canal ao Sul 

11.3 Controle Fora do Canal ao Sul 
* os monitoramentos ictiofauna*, mastofauna*, avifauna*, ruídos* e emissões*, poderão ser 

realizados em outros pontos também em função do detalhamento da metodologia, mas deverão ser 
verificados nos pontos de medição das variáveis de água, sedimento, plancton e bentpos. 
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8.7.2. Metodologia de Coleta e Análise 

8.7.2.1. Análises Físico-químicas na Coluna D’Água 

Coleta e Presevação 

Amostras de água para a análise de pH, oxigênio dissolvido, material particulado 

em suspensão, nutrientes e toxicidade deverão ser coletadas com garrafa de 

Niskin ou similar. As amostras de água para análises de hidrocarbonetos (HPAs, 

n-alcanos, MCNR e BTEX), fenóis e metais deverão ser coletadas através de 

garrafa Go-Flo, revestida internamente de teflon. 

Variáveis para Análises de Campo 

A profundidade deverá ser medida antes de qualquer coleta. Alguns parâmetros 

físico-químicos deverão ser medidos no momento da coleta (em campo), tais 

como: transparência da água (Secchi), salinidade, temperatura, oxigênio 

dissolvido (OD), pH, condutividade potencial redox e  turbidez. Os métodos 

empregados deverão seguir aqueles preconizados no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). 

Variáveis para Análises Laboratoriais 

São os parâmetros que serão encaminhados para o laboratório para análise 

posterior, necessitando, por isso, preservação.  Os mesmos estão listados nas 

tabelas 8.7.2.1.1 e 8.7.2.1.2 que contêm também as informações necessárias ao 

laboratório que irá executar as análises.  Os 16 HPA prioritários (naftaleno, 

acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, 

benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno, benzo(g,h,i)perileno, 

dibenzo(a,h)antraceno) e os fenóis deverão ser identificados e quantificados 

individualmente por cromatografia em fase gasosa e espectrometria de massas 

(CG-EM) e os n-alcanos e MCNR por CG-FID.  As análises de BTEX deverão ser 

realizadas através do sistema Purge and Trap para pré-concentração das 
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amostras ou Headspace, e posterior análise por cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM) ou cromatografia gasosa com detecção por 

fotoionização (CG-DFI).   

Tabela 8.7.2.1.1. Análises de Parâmetros Orgânicos na Água Encaminhadas para o 
Laboratório, Métodos Indicados com Descrição e Limites de Detecção Máximos 

Parâmetro Métodos de Análise Descrição LD máximo 

Óleos e Graxas 
EPA 1664 ou SM 

5220 

extração com hexano, 
tratamento com sílica 

e gravimetria 
1,4 ppm 

HTP 
EPA 3510 e EPA 

8015 B 

extração com hexano, 
tratamento com sílica 

e CG-DIC 
50 ppb 

n-alcanos/MCNR 
EPA 3510 e EPA 

8015-B 

Extração líquido-
líquido, cleanup e CG-

DIC 

10 ppb para 

n-alcanos 

Fenóis Totais SM 
Colorimétrico – reação 
com 4-aminoantipirina 

6 ppb 

BTEX 

EPA 502.2 

EPA 524.2 

EPA 5021 

P&T/CG-DFI 

P&T/CG-EM 

Headspace/CG (DFI 
ou EM) 

0,3 ppb 

HPA 
EPA 3510 e EPA 

8270 C 

Extração líquido-
líquido, cleanup e CG 

EM 
0,01ppb 

 

Tabela 8.7.2.1.2 Análises de Parâmetros Físico-Químicos e Ecotoxicológicos na Água 
Encaminhadas para o Laboratório. 

Parâmetro Métodos de Análise Descrição LD máximo 

Nitrogênio Amoniacal 
Total (mg N / L) 

SM 4500 
titulométrico ou 

potenciométrico ou 
colorimétrico 

0,02 

Nitrito 

(mg N / L) 
SM 4500 colorimétrico 0,18 

Nitrato 

(mg N / L) 
SM 4500 

potenciométrico ou 
colorimétrico 

0,05 

Fósforo Total 

(mg P / L) 
SM 4500 colorimétrico 0,15 

Metais: Al, As, B, Ba, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 

Mn, Pb, V e Zn 

SM 3110 e 
3112(Hg) 

ICP/MS ou Absorção 
atômica 

* 

*o limite de detecção para cada metal deve ser pelo menos dez vezes menor que o limite do 

CONAMA para águas salinas classe 1
 
(Resolução 357/2005 do CONAMA). 
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Para análise de fenóis a extração poderá ser feita alternativamente por micro-

extração em fase sólida (MEFS).  HPA, n-alcanos, MCNR, BTEX e fenóis devem 

ser analisados utilizando os métodos apontados na Tabela I8.8.2.3  Para a 

determinação dos metais em solução deverá ser utilizada leitura direta por 

espectrometria de absorção atômica ou de emissão atômica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-AES) ou ICP-MS.  Toda a metodologia empregada 

deve ser descrita minuciosamente, a fim de fornecer subsídios para a correta 

avaliação dos resultados. 

 

8.7.2.2. Análises Físico-químicas no Sedimento 

Coleta e Preservação 

Deverão ser utilizados amostradores do tipo box-corer ou Van Veen. As amostras 

deverão ser transferidas para recipientes (vidro e plástico) previamente 

descontaminados e deverão ser mantidas congeladas até análises posteriores. 

Variáveis para Análises em Campo 

A profundidade deverá ser medida antes de qualquer coleta. Alguns parâmetros 

físico-químicos deverão ser medidos ainda em campo, tais como: oxigênio 

dissolvido (OD), pH, potencial redox e temperatura da amostra. Os métodos 

empregados deverão seguir aqueles preconizados no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1992). 

Variáveis  para Análises Laboratoriais 

A Tabela 8.7.2.2.1 apresenta os parâmetros para análise de sedimento, bem como 

os métodos indicados com descrição e limites de detecção máximos.  As análises 

granulométricas deverão ser determinadas através das seguintes etapas: (a) 

secagem dos sedimentos em estufa; (b) quarteamento e lavagem; (c) secagem, 

pesagem e peneiramento dos sedimentos; (d) preenchimento das fichas 

granulométricas; (e) estimação dos parâmetros estatísticos. 
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Tabela 8.7.2.2.1 Análises de Sedimento Encaminhadas para o Laboratório, Métodos 
Indicados com Descrição e Limites de Detecção Máximos 

Parâmetros 
Metodologia de 

coleta e 
preservação 

Metodologia 
analítica 

Limite de detecção 

Matéria orgânica total 
200g de sedimento 
em saco plástico 

Diferença após 
calcinação 

- 

Carbono orgânico total 
200g de sedimento 
em saco plástico 

Oxidação via 
úmida 

- 

Carbonatos 
200g de sedimento 
em saco plástico 

Diferença após 
acidificação 

 

- 

Granulometria 
200g de sedimento 
em saco plástico 

 

Silte/argila por 
pipetagem 

- 

Metais 

(Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, 
Hg, Mn, Pb, V e Zn) 

200g de sedimento 
em saco plástico 

Espectrometria de 
absorção atômica 

Limites de detecção 
recomendados com 
base em peso seco 

( g/g): Al( 5) Fe (5), 
Ba(1),Cu (0,5),Cr 
(0,5),Pb (0,5),Cd 
(0,06) ,Zn (1),Ni 

(0,8),V(1),Hg (0,01) e 
Mn(1) 

 

O carbono orgânico deverá ser determinado pelo método de combustão a seco 

em analisador elementar. 

O teor de carbonato deverá ser determinado gravimetricamente por tratamento da 

amostra com ácido clorídrico. 

Os 16 HPA prioritários deverão ser identificados e quantificados por cromatografia 

em fase gasosa e espectrometria de massas (CG-EM) e os n-alcanos e a MCNR 

por CG-FID, utilizando os métodos descritos na Tabela 8.7.2.1.1. 

Para a determinação das concentrações de metais, as amostras de sedimento 

(fração total) deverão ser submetidas ao processo de abertura total com ácidos, 

por aquecimento em sistema fechado, e analisadas por espectrometria de 
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absorção atômica ou de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-AES), sendo o Hg determinado por espectrometria de vapor a frio. 

 

8.7.2.3. Análise de Bentos e Plancton 

Análise do Plâncton 

Coleta e Análise do Fitoplâncton 

As amostras para as estimativas quantitativas do fitoplâncton deverão ser 

coletadas através de garrafas de Niskin nas mesmas profundidades estabelecidas 

para a coleta de água dos parâmetros físico-químicos. Para complementação do 

inventário florístico, deverão ser realizados arrastos horizontais utilizando-se uma 

rede cilíndrico-cônica, com 20 m de abertura de malha. As amostras deverão ser 

fixadas logo após a coleta com formol salino a 4% neutralizado com bórax e 

armazenado em frascos plásticos. Posteriormente, as amostras deverão ser 

transportadas para laboratório para triagem e identificação do material, até o 

menor nível taxonômico possível. 

Coleta e Análise da Biomassa Fitoplanctônica 

Para o estudo da biomassa fitoplanctônica as amostras deverão ser coletadas 

com garrafas de Niskin de 10 litros. Cerca de 2 a 4 litros de água deverão ser 

filtradas em filtros com porosidade de 0,45 m. Após a filtração, os filtros com as 

amostras deverão ser estocados em freezer e posteriormente extraídos com 

acetona a 90% e determinados por métodos espectrofotométricos. 

Coleta e Análise do Zooplâncton 

O zooplâncton deverá ser coletado através de arrastos oblíquos com duração de 

15 minutos, utilizando-se uma rede cilíndrico-cônica, com 200 m de abertura, 

equipada com fluxômetro. Após a coleta o material deverá ser fixado com formol 

salino a 4% neutralizado com bórax e armazenado em frascos plásticos. 

Posteriormente, as amostras deverão ser transportadas para laboratório para 

triagem, quantificação e identificação do material, até o menor nível taxonômico 
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possível. 

Coleta e Análise do Ictioplâncton 

O ictioplâncton deverá ser coletado concomitantemente ao zooplâncton utilizando-

se uma rede cilíndrico-cônica, com 500 m de abertura, equipada com fluxômetro. 

Após a coleta o material deverá ser fixado com formol salino a 4% neutralizado 

com bórax, e armazenado em frascos plásticos. As amostras deverão ser 

transportadas para laboratório para triagem, quantificação e identificação do 

material, até o menor nível taxonômico possível. 

Análise de Bentos  

Coleta e Análise de Macrofauna Bêntica 

As amostras da macrofauna bêntica deverão ser coletadas utilizando-se um 

busca-fundo do tipo Van Veen ou box-corer. As amostras deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos etiquetados, e fixadas em formol neutro a 5%. 

Posteriormente as amostras deverão ser lavadas em peneiras (0,5 e 1 mm), 

efetuando-se a triagem do material retido com o auxílio de lupa e microscópio 

estereoscópio, quantificação e identificação dos espécimes, no menor nível 

taxonômico possível. 

Coleta da Ictiofauna e da Megafauna Bêntica  

Para a amostragem da ictiofauna e da megafauna bêntica, deverão ser realizados 

arrastos utilizando-se “rede-de-porta”, com duração mínima de 30 minutos a 2 nós, 

em sentido contrário à corrente predominante, sempre na mesma faixa de 

profundidade. Ao término de cada arrasto deverá ser realizada uma triagem 

preliminar dos organismos, para posterior quantificação e identificação, no menor 

nível taxonômico possível. 

 

8.7.2.4. Análise de Ictiofauna 

(Metodologia ainda a ser apresentada). 
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8.7.2.5. Análise da Avifauna 

(Metodologia ainda a ser apresentada). 
 

8.7.2.6. Análise da Mastofauna Marinha 

(Metodologia ainda a ser apresentada) 
 

8.7.2.7. Análise de Ruídos 

(Metodologia ainda a ser apresentada) 
 

8.7.2.8. Análise de Emissões Atmosféricas 

(Metodologia ainda a ser apresentada) 
 

8.8. Acompanhamento e Avaliação 

8.8.1. Relatório Parciais 

Os Relatórios parciais deverão conter a descrição das atividades de amostragem 

e coleta, com as metodologias empregadas (para coleta, armazenamento, 

acondicionamento das amostras e análises realizadas a bordo), contabilização e 

descrição das amostras obtidas.   

O relatório deverá conter os resultados de análise de dados e o tratamento destes 

por métodos matemáticos estatísticos apresentando o estudo da variabilidade 

espacial e temporal das variáveis estudadas. Todos os dados levantados deverão 

ser integrados na análise. 

O relatório deverá, sempre que necessário, aplicável, ou for o caso, apontar na 

análise critica dos resultados do tratamento estatístico dos dados, as relações de 

causa e efeito com o empreendimento em questão e outras possíveis causas. 
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O monitoramento das variáveis em campo deverá ser acompanhado do estudo de 

imagens de sensoreamento remoto (imagens de satélite) de datas próximas às 

datas campanhas de amostragem, a fim de confrontar os dados obtidos em campo 

com estas imagens, devendo esta análise ser apresentada nos relatórios parciais. 

Em havendo relação de causa e efeito de aspecto ambiental do empreendimento 

com impacto evidenciado no meio, então tal deverá estar apropriadamente 

analisado e medidas corretivas deverão ser apontadas. 

Os relatórios anuais deverão documentar exaustivamente as conclusões emitidas. 

Neste sentido a análise critica deverá ser subsidiada também pela avaliação de 

dados bibliográficos disponíveis. 

 

8.8.2. Relatório Anuais 

O Relatório Anual deverá fazer referência aos relatórios parciais apresentando os 

resultados parciais consolidados em nova análise estatística e critica das relações 

de causa e efeito. O tratamento estatístico, deverá fazer a integração de todos os 

dados do relatórios parciais em uma análise de evolução temporal e espacial 

específica com a totalidade dos dados. 

Em havendo relação de causa e efeito de aspecto ambiental do empreendimento 

com impacto evidenciado no meio, então tal deverá estar apropriadamente 

analisado e medidas corretivas deverão ser apontadas. 

Os relatórios anuais deverão documentar exaustivamente as conclusões emitidas. 

Neste sentido a análise critica deverá ser subsidiada também pela avaliação de 

dados bibliográficos disponíveis. 
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8.9. Resultados Esperados 

Os resultados esperados são o perfeito atendimento das metas estabelecidas, 

quais sejam: 

 Realizar com sucesso100% das campanhas de amostragem planejadas; 

 Realizar com sucesso 100% das análises planejadas em cada campanha 

realizada; 

 Elaborar e apresentar ao Órgão Ambiental (OA), relatório de análise critica 

com os dados coletados a cada campanha evidenciando tecnicamente as 

alterações ambientais se existentes e orientando para a necessidade de 

gestão e reavaliação se for o caso; 

 Elaborar e apresentar ao Órgão Ambiental (OA) relatórios anuais integrados 

com a análise crítica dos resultados parciais evidenciando tecnicamente as 

alterações ambientais se existentes e os efeitos das medidas de gestão 

aplicáveis e realizadas, caso a caso. 

 Não ter qualquer evolução das alterações negativas no meio por causas de 

aspectos ambientais do empreendimento. 

 Realizar com sucesso 100% as medidas recomendadas nos relatórios do 

PM para as melhoria dos controles de segurança operacional e de 

processos para que não hajam aspectos ambientais negativos ao meio. 

8.10. Inter-Relação com Outros Projetos 

O Programa de Monitoramentos está inter-relacionado com todos os outros programas na 

medida que irá subsidiá-los com informações ambientais reais e os utilizará para a 

melhoria e manutenção dos controles ambientais do empreendimento.  
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8.11. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos 

O Programa busca atender a Resolução CONAMA 01/86, quanto à elaboração de 

programas de acompanhamento e monitoramento de impactos ambientais do 

empreendimento em estudo.  

A legislação pertinente à classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento são as Resoluções CONAMA 357, de 2005 e 

Resolução CONAMA 344, de 2004. 

As amostragens do monitoramento ambiental deverão ser feitas com base na 

Portaria IBAMA nº 332 de 13 de março de 1990, que define critérios para a 

obtenção de licença para coleta de material zoológico, destinado a fins científicos 

ou didáticos. 

8.12. Cronograma Físico-financeiro 

O Programa de Monitoramentos estima-se que poderá iniciar tão logo seja emitida 

a licença prévia, a partir de 4 meses da data de emissão da mesma, tempo 

necessário para fazer a licitação dos serviços haja vista os custos envolvidos que 

obrigam a empresa a atender a lei das licitações.  Não é possível ainda apresentar 

estimativa destes valores os quais dependem ainda do detalhamento completo do 

programa e das definições do próprio órgão licenciador. 

8.13. Responsabilidade Institucional pela Implementação do 

Projeto 

A implantação do projeto será da responsabilidade da Gerência de Meio ambiente 

da TRANSPETRO e da Coordenação desta Gerência no Terminal de são 

Sebastião. 
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8.14. Responsáveis Técnicos 

A responsabilidade técnica do Programa de Monitoramento será de profissionais 

técnicos da Transpetro e de profissionais técnicos das empresas contratadas para 

os serviços de pesquisa e análise, os quais deverão apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica e assinar os documentos de campo, laudos técnicos de 

análise, e os relatórios de análise critica e proposição de melhorias. 
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