MANUAL DO MMO

1 . PROCEDIMENTOS

CAP 1 - PORQUÊ?

CAP 1 - IMPACTOS

CAP 1 - BASE LEGAL

CAP 1 - PROCEDIMENTOS

CAP 2 - COMPORTAMENTOS

CAP 2 - PISTAS VISUAIS

IMPACTOS ACUSTICOS

PORQUE
TUDO ISSO?

A PROPAGAÇÃO DA
ONDA SONORA EMITIDA
PELO AIR GUN:
1. Pode dificultar a comunicação entre baleias e golfinhos.
2. Pode causar alteração comportamental.
3. Pode fazer com que baleias e golfinhos se afastem da
fonte sonora, desviando de suas áreas de reprodução e
alimentação ou das rotas de migração.

INTERFERÊNCIA DO SOM
EM MAMÍFEROS MARINHOS
ESPÉCIE
ESTUDADA

NÍVEL
SONORO

EFEITO

(dB re 1µPa2 rms)

Baleia cinza

160

Alteração comportamental

Baleia cinza e
baleia franca do norte

150-180

Alteração comportamental

Baleia jubarte

157-164

Alteração comportamental

Baleia jubarte

140-143

Baleia jubarte

179

Iniciam comportamento
de afastamento
Nível máximo de tolerância
apresentado por machos

PROPAGAÇÃO
DAS ONDAS
SONORAS

Mudança no comportamento
(natação acelerada e/ou
errática) de tartarugas
marinhas.
Pode fazer com que
tartarugas marinhas
se afastem da fonte sonora,
desviando de suas áreas de
desova e alimentação
ou das rotas de migração.

INTERFERÊNCIA DO SOM EM
TARTARUGAS MARINHAS
ESPÉCIE
ESTUDADA
Tartaruga verde
Tartaruga cabeçuda

NÍVEL
SONORO

EFEITO

(dB re 1µPa2 rms)

166

Tartaruga verde
Tartaruga cabeçuda

175

Tartaruga verde
Tartaruga cabeçuda

175-176

Aumento na
velocidade de
natação
Início de
comportamento
errático
Afastamento

O QUE PODE SER FEITO?
O IBAMA DEFINIU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E PERMANENTE
PARA PESQUISA SÍSMICA EM ÁREAS DE REPRODUÇÃO

O GUIA DO PMBM DO IBAMA:
(Programa de Monitoramento da Biota Marinha)

1. Estabelece diretrizes para procedimentos que minimizem
os impactos provenientes da atividade de sísmica na biota marinha,
em especial, nos mamíferos marinhos (golfinhos e baleias) e
tartarugas marinhas.
2. Estabelece também, áreas de restrição temporária, onde não é
permitido operar em certos períodos do ano.

Guia para Monitoramento da Biota Marinha em Atividades de Aquisição de Dados Sísmicos (OUTUBRO, 2018), IBAMA.

O GUIA PARA MONITORAMENTO DA BIOTA
MARINHA EM ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE
DADOS SÍSMICOS DO CGPEG/IBAMA DEFINE
QUE PARA OPERAR TEMOS QUE APRENDER
SOBRE:

O QUE É
PMBM?

•
•
•
•
•
•

Áreas de Restrição.
Áreas de Exclusão
Aumento Gradual.
Observadores de Bordo.
Operadores de MAP
Treinamentos

O SUCESSO DA IMPLEMENTAÇÃO
DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DEPENDE
DA COMUNICAÇÃO CLARA E EFETIVA
ENTRE OS OBSERVADORES DE BORDO
E RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO SÍSMICA
E DO CUMPRIMENTO DOS
PROCEDIMENTOS DETERMINADOS

O QUE TEMOS
QUE FAZER?
•

Aprender sobre precauções
gerais.

•

Procedimento de
comunicação interna.

•

Procedimentos de operação
noturna.

•

Procedimentos de troca de
linha sísmica.

•

Procedimentos de Registro
dos Dados de Avistagem.

PAM

Durante a pesquisa sísmica, ao detectar
um mamífero marinho ou quelônio na
Área de Exclusão, o Observador de Bordo
ou Operador de MAP deve avisar ao
responsável pela operação para que este
suspenda imediatamente os disparos.

A obrigação de suspensão dos disparos
em caso de detecção de biota dentro da
Área de Exclusão se aplica em qualquer
situação onde os canhões de ar estejam
ativos, seja na operação em potência
máxima, em testes ou durante o
procedimento de aumento gradual, a
qualquer hora.

MAP
Equipe
sísmica

Interrupção dos disparos

ONLINE
ANIMAIS PRESENTES
NA ÁREA DE
EXCLUSÃO

SEM ANIMAIS NA ÁREA
DE EXCLUSÃO

Área de EXCLUSÃO

Área de EXCLUSÃO

EXCLUSION AREA

EXCLUSION AREA

1000 m*

1000 m*
* Raio com origem no
centro do arranjo de
fontes sonoras

AUMENTO GRADUAL DO PULSO / SOFT START
SEM ANIMAIS NA ÁREA
DE EXCLUSÃO

PROCEDIMENTO/FUNÇÃO
MAP

Área de EXCLUSÃO
EXCLUSION AREA

1.EXECUTAR PRE WATCH
(MONITORAR 30 MIN)

1000 m*

EXECUTE PRE WATCH – 30 MIN SCAN
* Raio com
origem no
centro do
arranjo de
fontes
sonoras

2. AUTORIZAR SOFT START
(AUMENTO GRADATIVO) 20-40 MIN
ALLOW SOFT START – 20-40 MIN

3. INICIAR A LINHA
START THE LINE

INICIANDO OPERAÇÕES DIURNAS / START-UP
ANIMAIS PRESENTES NA
ÁREA DE EXCLUSÃO

PROCEDIMENTO/FUNÇÃO
MAP

Área de exclusão
EXCLUSION AREA

•
•
•
1000 m*

•
•
•

SOLICITA PRE WATCH
MONITORA POR 30 MINUTOS
INFORMA SOBRE A PRESENÇA DE
ANIMAIS
INTERROMPE A OPERAÇÃO
APÓS OS ANIMAIS ESTAREM
AFASTADOS POR 30 MINUTOS
AUTORIZA O INÍCIO DO SOFT START
POR 20-40 MIN

ATIVIDADE NA LINHA / ONLINE
ANIMAIS PRESENTES NA
ÁREA DE EXCLUSÃO

PROCEDIMENTO/FUNÇÃO

MAP
Área de exclusão
EXCLUSION AREA

1000 m*

* Raio com
origem no
centro do
arranjo de
fontes
sonoras

•

INTERROMPE A OPERAÇÃO
REQUEST TO STOP SHOOTING

•

2. APÓS OS ANIMAIS ESTAREM
AFASTADOS POR 30 MIN

•

AFTER ANIMALS ARE AWAY FOR 30
MIN

•

3. AUTORIZA O INÍCIO DO SOFTSTAR
POR 20-40 MIN
START SOFT-START FOR ABOUT 2040 MIN

•

OPERAÇÃO NOTURNA | BAIXA
VISIBILIDADE
SEM ANIMAIS NA ÁREA
DE EXCLUSÃO

PROCEDIMENTO/FUNÇÃO
PROCEDURE/FUNCTION

MAP

Área de EXCLUSÃO
EXCLUSION AREA

•
1000 m*
* Raio com
origem no
centro do
arranjo de
fontes
sonoras

•
•
•
•

EXECUTAR PRE WATCH
(MONITORAR 30 MIN)
EXECUTE PRE WATCH – 30 MIN
SCAN
2. AUTORIZAR SOFT START
(AUMENTO GRADATIVO) 20-40 MIN
ALLOW SOFT START – 20-40 MIN
3. INICIAR A LINHA
START THE LINE

Estado do Mar e Vento: estado do mar na
escala Beaufort 6 com velocidade do vento a
partir de 26 nós.

Condições
restritas de
visibilidade

Neblina ou chuva no entorno do navio:
quando houver neblina densa ou chuva forte
no entorno do navio, formando uma
“cortina” que impossibilite a observação de
toda a Área de Exclusão; ou

Visibilidade da linha do horizonte:
quando não é possível identificar a linha do
horizonte, impossibilitando a utilização dos
retículos do binóculo para determinação da
área de exclusão.

MUDANÇA DE LINHA / LINE CHANGING
SEM ANIMAIS NA ÁREA
DE EXCLUSÃO

Área de EXCLUSÃO
EXCLUSION AREA

PROCEDIMENTO/FUNÇÃO
PROCEDURE/FUNCTION

SEISMIC
CREW

1.INICIAR AUMENTO GRADUAL DURANTE
O DIA (20 – 40 MIN)
OPERATION STARTUP AT DAYTIME (SOFT START 20
– 40 MIN)

1000 m*
* Raio com
origem no
centro do
arranjo de
fontes
sonoras

2. OPERAÇÃO NÃO PRECISA SER
INTERROMPIDA (MENOS DE 20 MIN)
OPERATION DO NOT NEED TO BE INTERRUPTED
(LESS THAN 20 MIN)

PRECAUÇÕES
GERAIS
• Não deve ser realizada qualquer tentativa de
condução dos animais para fora do perímetro
determinado.
• A operação deve ser adiada até que os
mamíferos marinhos e quelônios deixem a área:
• Espontaneamente
• Até que se passem 30 minutos sem
animais dentro das área de exclusão
• Nesse caso, o procedimento de aumento
gradual (Soft Start) pode ser retomado.
• Os Observadores de Bordo tenham devem ter
canais de comunicação efetivos com o
responsável pela operação e solicitar
imediatamente a parada dos disparos quando
necessário.
• As fontes sísmicas devem ser desligados
imediatamente, sem procedimentos
intermediários que atrasem o desligamento.

REGISTROS

(i) Registro de Operação
e Esforço
(ii) Registro de
Avistagem
(monitoramento visual)
ou
(iii) Registro de
Detecção
(monitoramento
acústico).
Ao final da pesquisa, as
informações referentes
às avistagens e
detecções acústicas
devem ser consolidadas
em planilhas de Registro
Geral,

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha

(i) Registro de Operação e Esforço

Relatório de Atividades
LPS n°

Empresa:

Navio:

Nome do levantamento/Bacia:

Características do Arranjo

Tipo de Pesquisa Sísmica
3

Volume plena potência:

pol

Pressão:

psi

Coordenador*
(Responsável pelo Relatório)

3D

Período da atividade

Cabos flutuantes

Início:
Fim:
Nº Cadastro
Técnico Federal:

Nome:
Formação:

Assinatura:

Registros de Avistagem

Número total de planilhas

Registros de Detecção Acústica

* Declaro que todas as planilhas preenchidas pelos observadores de bordo estão sendo devidamente apresentadas, sob minha corresponsabilidade.

Dados dos Observadores de Bordo e Operadores de MAP

( ) Observador

Nome:

( ) Operador de MAP

Formação:
Nome:

Assinatura:

Formação:
Nome:

Assinatura:

Formação:
Nome:

Assinatura:

Formação:
Nome:

Assinatura:

Formação:
Nome:

Assinatura:

Formação:

Assinatura:

( ) Observador
( ) Operador de MAP
( ) Observador
( ) Operador de MAP
( ) Observador
( ) Operador de MAP
( ) Observador
( ) Operador de MAP
( ) Observador
( ) Operador de MAP

Nº Cadastro
Técnico Federal:
Nº Cadastro
Técnico Federal:
Nº Cadastro
Técnico Federal:
Nº Cadastro
Técnico Federal:
Nº Cadastro
Técnico Federal:
Nº Cadastro
Técnico Federal:

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
Registro de Avistagem
Identificação da avistagem 2
Nome científico:

Latitude

Longitude

Profundidade

(
(
(
(

Reflexo
) Nenhum
) Suave
) Moderado
) Severo
Estado do Mar 1

Visibilidade
( ) Boa (> 5 km)
( ) Moderada
( ) Precária (< 1 km)

1

Vento

Hora Início

2

Comportamento 3
( ) Deslocamento lento
( ) Deslocamento rápido
( ) Deslocamento na proa do
navio
Características observadas 3
( ) Porpoising
( ) Chorus line
( ) forma do corpo e/ou tamanho
( ) Borrifo
( ) Exposição da peitoral
( ) forma da cabeça
( ) Exposição da caudal
( ) forma, tamanho e/ou posição da nadadeira ( ) Golpe nadadeira na superfície
( ) Golpe cabeça na superfície
dorsal
( ) Salto parcial
( ) forma e tamanho da nadadeira peitoral
( ) Salto total
( ) Repouso
( ) forma e tamanho da nadadeira caudal
( ) Indiferença
( ) Fuga/evitação
( ) direção e forma do borrifo
( ) Diminuição comportamento
aéreo
( ) Aumento comportamento
aéreo
( ) Diminuição tempo de inalação
( ) Aumento tempo de inalação
( )
( ) Diminuição tempo de
mergulho
( ) Aumento tempo de mergulho
( ) Spy hopping
( ) Pesca/Forrageamento

LPS:

Número:

Navio:

Data:

Nº de indivíduos:
Nº de adultos:

Composição do grupo

Nº de filhotes:
Estado da fonte sísmica
( ) Plena potência (full power)
( ) Aumento Gradual (soft start)
( ) Teste
( ) Desligada
Ação realizada
(
(
(
(

) Nenhuma – fonte desligada
) Nenhuma – detecção fora da área de exclusão
) Atraso do início do aumento gradual
) Desligamento da fonte
Desligamento solicitado?
( ) Sim
( ) Não

___:___ h

Tempo total de interrupção
da atividade

 Devem ser registrados os horários e
posições dos principais eventos
Hora de entrada
na área ( a) primeira posição
observados,
como
Hora
final
Hora de menor distância
de exclusão
___________________
avistada,
última posição
avistada,
_______
primeira avistagem dentro da área de
)
exclusão e menor (___________________
distância
da fonte
_______
sísmica

Escala Beaufort. Identificação ao nível taxonômico mais específico possível.

Desligamento realizado?
( ) Sim
( ) Não

___:___ h

Volume da fonte sísmica

Menor distância da fonte
sísmica

Assinatura do observador

Registro dos dados de avistagem
Houve
Operando
solicitação
normalmente
de parada
dos canhões?
(full
power!

A solicitação
Em
aumento
foigradual
atendida?

Hora da
Em
solicitação
Testes
(observador)

Hora do
atendimento
Desligados
(Responsável
(shutdown)
da Operação)

O tempo entre o desligamento
e o reinício dos disparos (soft start)
(não deve ser inferior a 30 minutos
depois da última avistagem)

•

Esforço

•
•
•
•

•

Cada embarcação-fonte: no mínimo, 3 (três) observadores
de bordo
2 possam dividir simultaneamente o campo visual
Cobrir toda a Área de Exclusão
Devem se posicionar em pontos altos da embarcação
Cada observador deve estar posicionado em um dos
bordos da embarcação (“asas”), revezando o
lado periodicamente para minimizar a fadiga visual.
O tempo máximo empregado em esforço contínuo de
observação seja de 2 (duas) horas, 30 min descanso
mínimo.

•

(ii) Registro de
Avistagem

Para registro das posições deve ser utilizado o
sistema de coordenadas radiais apresentado no
diagrama, onde as classes de distância recebem
letras de A a E e os setores radiais recebem
números de 1 a 8. Assim, uma posição
específica pode ser registrada através da
notação A1 ou E7, por exemplo.

MEDIÇÃO DA ÁREA DE EXCLUSÃO
W=6
H=4
B=4
W=4
H = 3,5

B=8
W=5
H=5

Área de exclusão
B=8
W=5
H=5

B=4
W=4
H = 3,5

1000 m*
B=3
W=3
H = 2,5

B = 4,5
W = 4,5
H=4

B=3
W=3
H=2

B=4
W=4
H=3

B=2
W=2
H = 2,5

B=3
W=3
H = 2,5

B = 4,5
W = 4,5
H=4

B=3
W=3
H=2

B = Bridge
(ponte)
W = Wings
(asas)
H = Helideck

* Raio com
origem no
centro do
arranjo de
fontes
sonoras

Calibragem
•

A equipe de Observadores de Bordo deve
“calibrar” o binóculo antes de cada atividade
para obter estimativas de distância mais
precisas.

•

Deve ser calibrada a distância de 1000 m,
importantes para a avaliação de distância do
animal à fonte sísmica.

•

Sempre que houver mudanças significativas
no posicionamento do arranjo de canhões de
ar, a calibragem deverá ser refeita.

•

Ao empreendedor cabe fornecer materiais e
logísticas, a embarcação de apoio
operacional (work boat) e recursos humanos
para o trabalho.

•

Consolidação da calibragem em um
diagrama a ser mantido com os observadores
para referência durante o esforço de
observação. O procedimento de calibragem
realizado deve constar no relatório de
atividade.

MAP
Monitoramento Acustico Passivo

Utilização obrigatória em pesquisas sísmicas marítimas no Brasil.
Atuando de maneira coordenada com a observação visual,
pode aumentar significativamente a eficácia da mitigação do impacto acústico
Arranjo de MAP dependerá da configuração de popa e arranjo de cada navio,
considerando as diferentes metodologias de aquisição (2D, 3D, Streamers, OBC, OBN,
etc).
• Parâmetros de referência:
• Distância mínima entre o primeiro par de hidrofones e a popa: 200 metros ou
superior.
• Distância mínima entre os pares de hidrofones: 100 metros ou superior
• Profundidade de operação: 20 metros ou mais profundo
• a previsão de um kit de equipamento para cada bordo do navio, permitindo o
recolhimento unilateral durante a manobra sem prejuízo ao monitoramento
• programa PAMGuard para gerenciamento e registro das detecções,
• O esforço de detecção acústica deve ocorrer durante 24 horas por dia
•
•
•
•

PAM

Equipe MAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Três profissionais – quatro são recomendados para melhor
suporte ao monitoramento 24h –
Exclusivamente dedicada à operação deste projeto.
Dois destes profissionais deverão possuir experiência
comprovada como operadores de map em embarcações
sísmicas.
Todos devem ter formação superior compatível l
e capacitação específica sobre a tecnologia e sua aplicação.
O profissional com menor experiência deverá ter o auxílio e
supervisão dos profissionais mais experientes.
Os operadores de map devem ter fluência na língua inglesa
Os operadores de MAP devem estar aptos a configurar os
equipamentos de captação e registro
Os operadores de MAP devem usar com sabedoria os
dispositivos de alarme automáticos do pamguard,
Cada equipe de operadores do MAP deverá definir, antes
do início da atividade, um protocolo de mitigação a ser
adotado por todos os operadores ao longo daquela
pesquisa sísmica.
O protocolo deve considerar as características e condições
específicas do arranjo em uso e visar uma tomada de
decisão consistente e conservativa.

(III)REGISTRO DE DETECÇÃO ACÚSTICA

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
Registro de Detecção Acústica
Latitude

Hora – Final da
detecção

Número:

Navio:

Data:

Estado da fonte sísmica
Distância inicial
Distância final
( ) Plena potência (full power)
( ) Aumento Gradual (soft
start)
Longitude
( ) Teste
Menor distância da
Hora de menor distância
Identificação da detecção 2
( ) Desligada
fonte sísmica
Nome
científico:
Ação realizada
Profundidade
( ) Nenhuma – fonte
Desligamento Desligamento
Tempo total de
Tipo de som detectado
desligada
solicitado? realizado? interrupção da atividade
Profundidade do ( ) Cliques ( ) Canto ( ) Assovio
( ) Nenhuma – fora da área
( ) Sim
( ) Sim
arranjo MAP
de exclusão
( ) Outro: __________________________
( ) Não
( ) Não
( ) Atraso do início do
Frequência mínima
Frequência máxima aumento gradual
Distância da popa
( ) Desligamento da fonte
do navio³
____:____ h ____:____ h
Técnicas de detecção utilizadas
Observações
(
)
Escuta
(
)
Visual
no
espectrograma
Distância entre
pares de hidrofones ( ) Escuta e visual ( ) Detector automático
( ) Outra:
________________________________
Força do sinal
Ruído ambiente
Volume da fonte
sísmica
( ) 1 (Fraco)
( ) 1 (Baixo)
( )2
( )2
( )3
( )3
( )4
( )4
( ) 5 (Forte)
( ) 5 (Alto)
Assinatura do operador
1

Hora - Início da
detecção

LPS:

Escala Beaufort. 2 Identificação ao nível taxonômico mais específico possível. ³Distância entre o
hidrofone mais próximo e a popa.

TREINAMENTO

SIMULADO
QUANDO:
Ao inicio de cada atividade do navio.
O QUE:
1. Reunião.
2. Simulado de paralisação das fontes sonoras.

QUEM:
Chefes de departamentos.
PORQUÊ:
Para informar, integrar e efetivar o
Monitoramento
da Biota.

Equipe a
bordo
•

•
•
•
•

Formação superior em área compatível com a
função, como Biologia, Oceanografia,
Engenharia de Pesca ou Medicina Veterinária.
Experiência acadêmica prévia com mamíferos
marinhos é desejável.
2 profissionais de cada equipe devem ter
experiência prévia por no mínimo 100 dias.
Treinamento referente aos procedimentos de
observação da biota marinha e de comunicação
interna.
Dois profissionais de cada equipe devem ser
fluentes na língua inglesa.
Simultaneamente por, no mínimo, dois
observadores de biota independentemente de
o navio estar ou não disparando os canhões de
ar, como por exemplo, durante as manobras de
mudança de linha, em caso de problemas
técnicos das fontes sonoras ou durante a
navegação entre o porto de apoio e a área de
atividade.

SIMULADOS
Reunião durante e após a apresentação dos slides
sobre os procedimentos adotados no Brasil:
soft start,

mudança de
linha e
manobra,

testes

operação
noturna.

Durante o Simulado os participantes devem
demonstrar segurança e interesse na realização
dos procedimentos e as dúvidas devem ser
esclarecidas.

Bem vindo a
bordo!
Esse Manual em forma de ebook é o resultado de um
trabalho de 13 anos treinando Observadores de
Mamíferos Marinhos embarcados. Ele é uma
compilação dos trabalhos da literatura de referência
associado às diretrizes do IBAMA para o Programa de
Monitoramento da Biota Marinha, dentro do escopo
do licenciamento ambiental.
Ele serve para acompanhar os observadores de bordo
em seu trabalho de campo, sendo de rápido acesso, e
é complementado pelo curso online, Observador de
Mamíferos Marinhos ou MMO Marine Mammal
Observer.
Fica aqui meu convite para que você entre em contato
para conhecer melhor meu trabalho, vai ser um prazer
atendê-los.
Um grande abraço,
Claudia Bethlem
Saiba mais

