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RESUMO 

 

A Bacia de Pelotas é a bacia sedimentar marginal mais austral do 

território brasileiro, seu desenvolvimento está conectado às fases da 

abertura do oceano Atlântico Sul e aos eventos de deposição e 

retrabalhamento dos sedimentos que ocorreram durante a sua evolução 

geológica. No oceano instalado sobre seu leito, o que corresponde a 

mais de 80% de sua área, está presente um complexo sistema 

ambiental. Esta região compreende a Zona de Convergência Subtropical 

do Atlântico Sul, região em que correntes marinhas de características 

bastante distintas se encontram configurando um ambiente de contrastes 

e mistura tanto nos caracteres hidrológicos como na biota associada. Até 

recentemente as investigações petrolíferas na região da Bacia de 

Pelotas não apontavam descobertas de jazidas que levassem o setor a 

fazer grandes investimentos de explotação na área, mas indícios de 

gigantescas reservas de gás metano sob a forma de hidratos podem 

representar o próximo desafio nacional de exploração. Antecipando este 

cenário e as exigências da legislação ambiental vinculadas a estes tipos 

de empreendimentos, estabelece-se o objetivo deste trabalho, organizar 

um banco de dados ambientais da região marinha da Bacia de Pelotas 

para dar suporte na elaboração dos diagnósticos ambientais que tenham 

que vir a ser feitos. Os dados foram reunidos e organizados em tabelas 

seguindo o modelo criado pelo BAMPETRO. Os mais de 30000 registros 

foram associados a uma base cartográfica em um sistema de 

informações georreferenciadas através do qual consultas a esse banco 

de dados podem ser feitas de maneira eficiente com rápida visualização 

geográfica dos resultados da seleção, contribuindo para a análise dos 

dados ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Até metade do século passado não havia ainda idéia, ousada 

para a época, da perfuração de poços petrolíferos. A Edwin L. Drake, 

americano de New Haven, devemos as primeiras tentativas. Lutou ele 

com uma série de dificuldades de ordem técnica, chegando mesmo a 

ser cognominado Drake, o Louco, pela insistência e pertinácia de seu 

trabalho exaustivo, noite e dia manipulando instrumentos primitivos e 

praticamente inadequados. 

Após dois meses de perfuração, Drake conseguiu encontrar, 

em 27 de agosto de 1859, o precioso líquido. Todas as regiões 

circunvizinhas ficaram em polvorosa. Surgiram outros homens 

audaciosos e, dentro de pouco tempo, verdadeiras empresas com 

equipes aparelhadas se fixavam em diferentes locais, em busca 

dessa riqueza ofertada pela terra. Estava assim iniciada a indústria 

do petróleo. (Neiva, 1986). 

 

Desde Drake até os dias de hoje a indústria petrolífera teve uma 

expansão inimaginável, o petróleo é hoje a matriz energética mais importante 

do mundo além de ser utilizado nas mais diversas indústrias como matéria 

prima dos mais variados produtos.  Para se ter idéia de tal crescimento, o poço 

pioneiro de Drake, na Pensilvânia, produzia aproximadamente 3m³(~20barris) 

diários e atualmente a produção mundial atinge mais de 80 milhões de barris 

por dia (IBP). 

Esse grandioso mundo produtor cresceu e evoluiu, aumentando a 

necessidade por esse “combustível” em todo o mundo.  O desenvolvimento 

deste setor foi se estruturando em torno de algumas principais etapas: 

pesquisa por áreas produtoras, perfuração e extração, transporte, refino e 

distribuição. A meta comum é a exploração cada vez mais eficiente da maior 

quantidade de petróleo e a garantia de mais lucro. Com o aumento da 

produção a indústria foi evoluindo e aplicando cada vez mais tecnologia em 

suas operações. Novas áreas estão constantemente sendo pesquisadas como 

potencial reserva de hidrocarbonetos, os procedimentos na cadeia produtiva 

estão freqüentemente sendo melhorados e as estratégias de distribuição e 

marketing sempre avaliadas e renovadas, tudo isso contribuindo para o notável 



 

 

2 

crescimento dessa, já gigante, atividade econômica. Considerando as 

dimensões dessa atividade, pode se imaginar que outros setores, além dos 

principais já destacados, começaram a ganhar importância no balanço final da 

produção. Investir em segurança na produção e na proteção ambiental passou 

a ser também uma fonte de lucro, evitando gastos com indenizações, multas e 

reparos, e que apesar de não beneficiar diretamente o processo de produção 

de petróleo, também aparece vinculado a nova cobiçada tendência produtiva, 

um desenvolvimento mais sustentável. 

Um dos grandes avanços na extração do petróleo ocorreu com o 

desenvolvimento de técnicas de prospecção e produção de petróleo em solos 

marinhos e no Brasil essa fatia da produção é bastante expressiva, 

correspondendo a aproximadamente 85% da produção nacional (IBP 2005). 

Outro fruto da evolução dessa atividade, que trouxe grande contato entre o 

petróleo e o ambiente marinho é a distribuição do petróleo e seus derivados 

através de imensos navios tanque que distribuem milhões de barris de óleo e 

derivados das áreas produtoras para todo o mundo. Após graves acidentes, 

envolvendo navios e plataformas petroleiras que derramaram muitos litros de 

óleo nos mares ao redor do globo causando grande impacto ambiental nas 

áreas atingidas por manchas de óleo, a imagem da indústria petrolífera 

começou a ficar prejudicada, sendo vista como uma grande inimiga do meio 

ambiente. Surgiram então pressões, que fizeram a indústria petrolífera começar 

a alterar seu comportamento, tanto por parte dos órgãos ambientais, 

implementando legislações mais exigentes na questão da proteção ambiental, 

assim como pela busca de um melhor conceito junto à opinião pública. 

Organizações de todos os tipos passaram cada vez mais a se preocupar 

em atingir e demonstrar um desempenho ambiental correto, controlando o 

impacto de suas atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, 

levando-se em consideração sua política e seus objetivos ambientais. Agindo 

assim dentro de um contexto de legislação cada vez mais exigente, do 

desenvolvimento de políticas econômicas e outras medidas visando adotar a 

proteção ao meio ambiente e de uma crescente preocupação das partes 

interessadas em relação às questões ambientais e ao desenvolvimento 

sustentável. 
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Nesta interface, indústria petrolífera com meio ambiente está 

estabelecido o Programa de Formação de Recursos Humanos nº 27 da 

FURG/ANP, através de um convênio com a Agência Nacional do Petróleo. Este 

grupo de formação de recursos humanos para a Indústria petrolífera no 

contexto ambiental tem como eixo orientador de seus trabalhos, a busca pela 

redução dos conflitos existentes nessa relação, ou seja, estudos que tragam 

alternativas aos atuais problemas ambientais causados pelo petróleo. Dentro 

desse foco, este trabalho vem com a proposta de apresentar um banco de 

dados oceanográficos da Bacia de Pelotas que possa ser útil na caracterização 

ambiental da área, sendo disponibilizado através de um sistema de informação 

geográfica de fácil consulta. 

Dentro do Programa já houve outro trabalho que se propôs a fazer um 

banco de dados ambientais georreferenciados dentro da mesma área de 

estudo, no entanto, os resultados de Osinaldi (2002) limitavam-se a área da 

Lagoa dos Patos e não incluiu dados biológicos. O trabalho já destacava as 

vantagens da organização e apresentação dos dados através de um sistema 

de informação geográfica e da possibilidade de consulta e complementação 

dos dados do banco. Outro ponto de divergência, além dos limites geográficos 

e temáticos foi o objetivo do banco, e assim o foco da estruturação do modelo 

do banco de dados, o trabalho pretérito tinha por finalidade somente reunir as 

informações ambientais. 

Mais recentemente um outro trabalho de organização de um banco de 

dados ambientais foi realizado na região, neste, Koehler (2008) realizou a 

reunião e organização dos dados gerados nos estudos de monitoramento 

ambiental executados pelo Porto de Rio Grande, novamente a área limita-se a 

área estuarina e costeira próxima a desembocadura do canal de navegação da 

Lagoa dos Patos. 

Assim, este trabalho é mais um dentre os primeiros esforços de 

organização de dados oceanográficos para a região da Bacia de Pelotas 

propondo-se a reunir dados ambientais (oceanografia química, oceanografia 

geológica e de oceanografia biológica), a partir de um modelo que foca as 

informações do ambiente marinho para otimizar a etapa de diagnóstico 
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ambiental, requisito no processo de elaboração de um estudo de impacto 

ambiental. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é reunir e organizar dados ambientais 

georreferenciados oceanográficos da Bacia de Pelotas em um banco de 

dados apresentados em um sistema de informação geográfica de 

consulta interativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

1 Revisão bibliográfica dos trabalhos mais relevantes 

2 Descrição ambiental da região marinha da Bacia de Pelotas 

3 Formação de um banco de dados oceanográficos na forma de 

planilhas  

4 Apresentação dos dados em um ambiente SIG 
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JUSTIFICATIVA 

 

Informações oceanográficas são necessárias em todas as etapas de 

desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo no mar. 

Uma adequada caracterização do clima de ventos, ondas e correntes é 

fundamental, por exemplo, para elaboração de projetos de engenharia, para o 

planejamento de operações offshore e o atendimento a emergências em casos 

de acidentes no mar, além de subsidiar programas de licenciamento e planos 

de contingência. 

Os requerimentos cada vez mais restritos das legislações ambientais em 

todos os países do mundo tornam os dados ambientais também muito 

importantes na própria fase de licenciamento ambiental, e posterior 

monitoramento ambiental, dos empreendimentos marítimos de produção. 

Devido a todo processo de contratação de consultoria, coletas de dados e 

monitoramento ambiental, o valor associado ao dado oceanográfico foi 

incrementado, haja vista a importância destas informações para caracterização 

ambiental. Considerando que estes diagnósticos devam ser realizados em 

áreas com mesmas características ambientais, tais como bacias, setores ou 

blocos e que sua máxima utilidade se dá quando da elaboração prévia à 

instalação das atividades, a Bacia de Pelotas, por ser ainda uma Bacia sem 

atividade de exploração de óleo e gás, contudo apontando possibilidades 

futuras, é o ambiente ideal para esforços nas investigações ambientais.  

Nesta Bacia a expectativa de exploração circunda a descoberta de 

enormes quantidades de gás metano associado a estruturas chamadas 

hidratos que foram detectadas através da sísmica na região. O mecanismo de 

exploração desse material ainda não é totalmente dominado, de qualquer 

forma, é uma questão de tempo até que a tecnologia de exploração ultrapasse 

essa barreira e introduza um novo conceito da exploração de gás em bacias 

marinhas que não possuem sequência salina. Sendo assim, a construção de 

boas bases de dados ambientais antes da implantação de qualquer atividade 

do setor na região só tende a tornar os processos de licenciamento ambiental 

mais rápidos e eficientes. 
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Mais especificamente, a organização de um banco de dados ambientais 

voltado para os interesses da indústria do petróleo na Bacia de Pelotas com a 

finalidade de facilitar o processo de licenciamento ambiental é de grande valia. 

Considerando que os dados ambientais desta Bacia são encontrados de forma 

dispersa e sem padronização, a reunião e organização dessas informações, 

além de outros benefícios, acelerarão os estudos ambientais exigidos pelo 

processo de licenciamento e evidenciarão áreas em que estudos futuros devam 

ocorrer para completar o conhecimento da região. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 

“Bacia de Pelotas” foi um termo empregado pela primeira vez pelos 

geólogos da Petrobras, já sendo usado em relatórios internos desde 1957. 

Oficialmente o primeiro a usar o termo foi Ghignone em 1960, o qual a definiu 

como uma área com aproximadamente 30000 km², sendo a maior parte 

ocupada pelas Lagoas Patos, Mirim e outras menores e recoberta por 

sedimentos quaternários (CLOSS, 1970). 

Uma definição mais atual diz que a Bacia de Pelotas localiza-se no 

extremo sul da margem continental brasileira, entre a latitude de 28°S, ao 

norte, e a fronteira com as águas territoriais uruguaias, ao sul. Seu limite 

geológico norte é o Alto de Florianópolis, ao sul, o Alto de Polônio, na 

plataforma continental do Uruguai. A porção brasileira da bacia abrange uma 

área de, aproximadamente, 210.000 km² entre a costa e a cota batimétrica de 

2000m. (SILVEIRA 2004). Em ambas as definições está a classificação 

geológica de bacia sedimentar que define uma região em que a placa tectônica 

sofreu um processo de subsidência e passou a receber, acumular e preservar 

os sedimentos. 

  

Figura 1. Localização da Bacia de Pelotas (Fonte: Gallo 1999) 
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Os limites utilizados nesse trabalho para definir a área de estudo 

coincidem com os limites normalmente estipulados para a Bacia de Pelotas, 

entre as latitudes de 28°30’S (Cabo de Santa Marta- SC) e 34°S (fronteira com 

Uruguai) englobando desde a planície costeira até o talude. Entretanto a 

descrição ambiental e os dados ambientais compilados neste trabalho estão 

restritos a região aquática da bacia (marinha e do estuário da Lagoa dos 

Patos). 

 

Caracterização Geológica 

 

A geologia da bacia é de vital importância nos estudos relacionados a 

atividades da indústria do petróleo.  O desenvolvimento da bacia sedimentar é 

o que garante a existência de hidrocarbonetos visados por tal atividade 

econômica, já a cobertura sedimentar do fundo marinho da bacia é um dos 

principais fatores correlacionados com a distribuição da fauna bentônica local, 

e em decorrência disto, também influencia na distribuição dos outros níveis 

tróficos associados ao bentos marinho. Podemos considerar também que a 

topografia do fundo tem grande influência sobre a hidrodinâmica local e que 

esta, agindo no sedimento, representa um dos fatores de controle da 

distribuição das fácies sedimentares e também influenciam na composição 

química das massas de água através do transporte dos componentes, ou seja, 

os elementos ambientais estão todos interligados.  

A estruturação da bacia foi condicionada por eventos tectônicos gerados 

durante a ruptura do supercontinente Gonduana no processo de formação do 

oceano Atlântico Sul. A Bacia de Pelotas apresenta as mesmas características 

de formação de outras bacias da margem sudeste-sul brasileira, como a Bacia 

de Santos e Campos, porém não possui fase evaporítica. 
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Figura 2. Abertura do Oceano Atlântico Sul. (Fonte: Souza-Lima 2003b) 

O desenvolvimento da bacia pode ser dividido em três fases principais 

de evolução tectônica. (CPRM 2003). A megasseqüência pré-rifte corresponde 

a sedimentos e vulcânicas do Paleozóico e Mesozóico da Bacia do Paraná 

(Formação Botucatu). Esses sedimentos são reconhecidos apenas na área do 

Sinclinal de Torres, onde a seção paleozóica da Bacia do Paraná está 

sotoposta ao pacote cenozóico da Bacia de Pelotas. A fase rift ocorre durante o 

fim do jurássico e inicio do cretáceo em que o processo de estiramento 

litosférico instala-se provocando a fragmentação de rochas crustais e 

supracrustais paleozóicas (sedimentos) e pré-cambrianas. O inicio deste 

processo distensivo ocorreu nas regiões que hoje é a costa do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina, determinando que a sequência da ruptura atlântica 

ocorresse, preferencialmente, de sul para norte. A megasseqüência sinrifte 

(Neocomiano– Barremiano) é caracterizada por falhamentos antitéticos que 

definem meio-grábens na plataforma continental, constituindo-se de 

conglomerados com fragmentos de basalto (Formação Cassino). A base dessa 

seqüência assenta-se sobre rochas vulcânicas, representadas pela Formação 

Imbituba. 

A megasseqüência transicional é identificada apenas na região da 

Plataforma de Florianópolis, onde se constatou presença de anidrita (formação 

Ariri). E a megasseqüência pós-rifte, que representa a sedimentação marinha 
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da bacia, pode ser subdividida em algumas seqüências principais: 1) seqüência 

do Albiano/Aptiano, com sua porção superior coincidente com o topo da seção 

de calcários do Eo/Meso/Albiano (Formação Porto Belo); 2) seqüência do 

Cretáceo Superior, composta por sedimentos pelíticos, responsável pela 

deposição de areias na área do baixo de Mostardas e de margas e folhelhos na 

plataforma continental (Formação Atlântida); 3) seqüência do Cretáceo 

Superior–Terciário Inferior, constituída por folhelhos e delgadas camadas de 

arenitos; 4) seqüência do Eoceno/ Oligoceno Inferior, composta por clásticos 

na área do baixo de Mostardas e por folhelhos na plataforma (Formação Imbé); 

e 5) seqüência do Oligoceno Superior ao Recente, de caráter progradante e 

composição pelítica. As principais sequências deposicionais identificadas para 

a Bacia de Pelotas podem ser observadas na carta estratigráfica da Bacia 

apresentada na figura 3. 

As principais feições fisiográficas encontradas na Bacia de Pelotas são: 

o Alto de Florianópolis, a Plataforma de Florianópolis, o Sinclinal de Torres, o 

Terraço de Rio Grande, o Baixo de Mostardas e o Cone de Rio Grande. 
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Figura 3. Carta estratigráfica da Bacia de Pelotas. Fonte:ANP 
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Morfologia da Plataforma Continental 

 

A plataforma continental apresenta-se ampla, com relevo suave e 

monótono. Em geral, os contornos batimétricos acompanham a morfologia da 

costa. Os estudos hidrodinâmicos comprovam que a plataforma do Rio Grande 

do Sul está hoje submetida a condições de alta energia, provocando processo 

de retrabalhamento que contribuíram para um relevo moderado na plataforma 

continental. A largura média da plataforma é de aproximadamente 125 Km. 

A declividade na plataforma varia entre valores menores que 1:700 nas 

regiões mais estreitas, Cabo de Santa Marta-SC e Mostardas-RS, até valores 

maiores que 1:1000 nas regiões mais largas. A partir de Mostardas, em direção 

ao Chuí, a plataforma continental apresenta-se mais ampla e é caracterizada 

por inúmeros vales, pertencentes a paleodrenagens fluviais e, ainda, pela 

presença de inúmeros bancos arenosos. Na plataforma interna, ao longo das 

lagoas dos Patos e Mangueira, ocorrem dois maciços de bancos de areia, 

denominados, respectivamente, Banco Minuano e Banco do Albardão, 

localizados entre as cotas de zero e vinte metros. 

Alguns níveis marinhos pretéritos foram identificados na plataforma 

através de feições que constituem antigas linhas de praia, que apresentam 

degraus marinhos com considerável aumento de inclinação. Estes níveis 

podem ser seguidos desde Cabo São Tomé, no Rio de Janeiro, até o Chuí e 

são observados nas profundidades de 20/25, 32/45, 60/70, 100/110 e 120/130 

m (Corrêa, 1996). 

A quebra da plataforma é geralmente transicional, sem platôs e terraços 

marginais, a única depressão significante neste trecho é o Vale do Rio Grande.  

O talude continental estende-se a profundidades de 2.600 a 3.000 m e 

tem um gradiente médio de 10 a 40 m/Km. São comuns vales e cânions em 

toda a extensão do talude. No flanco sul do Cone do Rio Grande, desenvolve-

se o mais importante vale do setor, o Vale do Rio Grande, que se estende 

desde a plataforma externa até o sopé continental. Pela sua extensão, o sopé 
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continental constitui a província de maior expressão na margem continental     

deste setor.  

 

Figura 4 Perfil das províncias submarinas de uma margem tipo “Atlântica”. (Fonte: Projeto 

REMAC). 

 

Fácies sedimentares 

Os sedimentos superficiais da plataforma continental da região, 

juntamente com o talude superior, são representados por três importantes 

fácies sedimentares: fácies de areia, fácies de lama e fácies biodetrítica.  

A fácies arenosa é predominante nas plataformas interna e média ao 

longo de toda a Costa Sul, sendo que, localmente, ocorrem areias fluviais, 

como, por exemplo, entre Tramandaí e Mostardas; e no extremo sul, no Arroio 

Chuí. Esta fácie alcança uma grande expressão na plataforma ao largo do Rio 

Grande do Sul. As areias variam de tamanho médio a fino, com um caráter 

parecido com as atuais areias de praia e dunas da costa sul-riograndense.   

A fácies de lama ocorre, principalmente, nas plataformas média e 

externa, ao longo de praticamente toda a área. Localmente, com influência 

fluvial, pode haver concentração de lama na plataforma interna, como, por 

exemplo; ao norte de Tramandaí; e ao largo de Rio Grande. 
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A fácies biodetrítica aparece mais localmente, no extremo sul da área, 

ao largo do Arroio Chuí. Os bioclastos mais comuns nesta fácies são Moluscos, 

crustáceos e areias de foraminíferos. 

 Sedimentos depositados por fluxos gravitacionais dominam o talude e o 

sopé continentais de toda a área. Em direção às bacias oceânicas, há 

predominância de vasas calcárias e terrígenos finos, principalmente ao largo do 

Rio Grande do Sul.  

A Costa  

 

Do Cabo de Santa Marta (SC) até o Arroio Chuí (RS), o litoral é formado 

por praias arenosas e baixas. Cordões arenosos são bem desenvolvidos, bem 

como largas planícies com presença de lagunas, algumas completamente 

fechadas atualmente, outras em conexão com o mar.  

Observa-se uma ampla planície costeira, com cerca de 700 Km de 

comprimento e até 120 Km de largura, onde ocorre um sistema múltiplo e 

complexo de barreiras arenosas que aprisiona um gigantesco sistema lagunar 

(Lagunas dos Patos e Mirim), bem como uma série de outros corpos de água 

isolados ou interligados com o mar por intermédio de canais estreitos e rasos. 

Ali são encontrados quatro sistemas laguna/barreira, constituindo uma 

sucessão de terraços marinhos e lagunares, onde falésias, cristas de praia, 

pontais arenosos suspensos e campos de dunas marcam, de modo definido, 

antigas linhas de costa, pleistocênicas e holocênicas. Marismas ocorrem nas 

margens das porções estuarinas dos corpos lagunares e grandes campos de 
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dunas assentam-se sobre a planície arenosa. 

 

Figura 5. Extensão da Bacia de Pelotas, área emersa (planície costeira e lagoas) e submersa. 

(Fonte:Rosa 2006) 

Do Cabo Santa Marta até Tramandaí, a planície é mais estreita e tem 

seu limite interno marcado pelas escarpas da Serra Geral, borda leste da Bacia 

do Paraná, que chegam até a linha de costa em Torres, formando ali o único 

promontório rochoso deste trecho da costa brasileira.  

De Tramandaí até o Arroio Chuí, a planície se alarga e tem seu limite 

interno nos terrenos muito dissecados do Escudo Rio-Grandense e Uruguaio. 
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Clima 

 

O clima da região pode ser classificado, de acordo com a classificação 

Köppen-Geiger, como subtropical úmido com verões quentes, sem estação 

seca definida.  

A região está sob a influência de dois principais sistemas atmosféricos, o 

Anticiclone semi-fixo do Atlântico Sul e os anticiclones móveis de origem polar. 

O primeiro garante uma dominância dos ventos de NE ao longo do ano, com 

ação mais intensa durante o verão. Já no inverno os ventos de Sudoeste e Sul 

é que ganham força, trazidos pelos anticiclones vindos das altas latitudes do 

hemisfério sul, estando à área, durante esse período, mais propícia a 

passagens de frentes frias. 

 

Condições Oceanográficas 

 

As águas da região da Bacia de Pelotas são resultado da influência da 

convergência Subtropical, zona em que as duas correntes de contorno oeste 

do Atlântico Sul se encontram (GARCIA 1998). A corrente do Brasil fluindo para 

sul, transportando água oligotrófica e quente denominada Água Tropical, 

encontra-se com a corrente das Malvinas vindo em sentido contrário, 

transportando a Água Subantártica, que apresenta temperaturas bem menores 

e também valores mais baixos de salinidade. 

A interação dessas duas massas de água resulta numa massa de água 

encontrada em camadas um pouco mais profundas, fluindo para Norte, 

chamada de Água Central do Atlântico Sul ou Água Subtropical. A 

convergência Subtropical apresenta variações latitudinais ao longo do ano. 

As águas mais costeiras, massas de água da plataforma interna, são 

fortemente influenciadas pela descarga de água doce da Lagoa dos Patos e 

pela intrusão de águas das Plataformas continentais Uruguaia e Argentina 

(SOARES 2001). A Corrente do Brasil é encontrada sobre a plataforma na 

maior parte do ano. 
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O vento é uma importante forçante da circulação próximo a costa e na 

plataforma, já a componente da corrente de maré na Plataforma continental Sul 

Brasileira não é muito expressiva.  

 

Condições Químicas da água 

 

A composição da água da plataforma e do talude sul é definida pela 

resultante da mistura do aporte de água doce continental com as massas de 

água presentes sobre a plataforma sul brasileira em cada estação do ano. 

Outras contribuições podem ser atribuídas a trocas na camada sedimento-

água. 

As massas de água com maior expressão nessa área são a Água 

Tropical, a Água Subantártica e a Água Costeira. 

A Água Costeira apresenta forte contribuição das águas do rio da Prata 

e da Lagoa dos Patos e sua composição responde as variações da descarga 

continental (NIENCHESKI 1998). Nessas águas o pH e o oxigênio podem 

apresentar uma grande variação e a oxigenação na água pode cair bastante na 

primavera. Os parâmetros Material em suspensão e Silicato aparecem em 

valores altos, valores médios de mais de 16 mg.l‾¹ e de 23,1μM, 

respectivamente. Em contrapartida valores baixos de nitrato são encontrados 

nessas águas. 

A massa de água trazida pela Corrente das Malvinas (CM), a Água 

Subantártica, exprime valores altos de nutrientes, especialmente no inverno, 

representando importante contribuição no processo de produção primária. 

A água Tropical (AT), fluindo com a corrente do Brasil para o sul, é 

reconhecida por suas características oligotróficas e temperaturas elevadas.  

A confluência Brasil- Malvinas que gera em camadas mais profundas o 

aparecimento da Água Subtropical, também participa da composição química 

das águas regionais, apresentando valores altos de nitrato e fosfato dissolvido. 

Os valores de material em suspensão é baixo, assim como os da concentração 

de oxigênio dissolvido (média de 6,6 mg.l-1) reduzido pela oxidação da matéria 

orgânica. Podem ocorrer eventos de ressurgência que tragam essas águas 

frias para camadas mais superficiais acarretando em elevação da produtividade 
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primária, este fenômeno é observado na região do Cabo de Santa Marta (SC), 

durante meses de verão nas águas bem próximas a costa (HILLE 2005). 

 
Aspectos Biológicos 

 
Plâncton 

 
Existe na região evidências de alta diversidade fitoplanctônica devido as 

várias componentes das águas da plataforma e do talude, zona da 

convergência do Atlântico Sul e deságüe continental. Pode se também verificar 

altas taxas de produção primária (clorofila a), somando se aos fatores que 

fazem desta uma zona de extrema importância ecológica. 

Dentre os gêneros mais encontrados do fitoplancton estão as 

diatomáceas e os dinoflagelados, seguido por organismos atecados, tecados, 

nanoflagelados e cocolitoforídeos. As espécies dominantes são as de 

distribuição temperada cosmopolita, como Rhizosolenia setigera, Thalassiosira 

rotula, Thalassionema nitzschioides, Dictyocha fíbula e Dictyocha speculum. As 

concentrações mais elevadas são verificadas durante o final do inverno e 

primavera. 

O bacterioplâncton é pouco conhecido na região, nas águas de 

plataforma e talude; geralmente seguem padrões de distribuição similar ao da 

biomassa fitoplanctônica. (ABREU1998). 

O Zooplâncton, por sua vez, é composto por foraminíferos, medusas, 

sifonóforos, poliquetas, moluscos, cladóceros, ostracodos, copépodes, 

misidáceos. Apresenta diminuição de biomassa em direção ao norte da Bacia 

de Pelotas e à medida que se afasta da costa.  

Os copépodes são o grupo mais abundante, tanto em águas costeiras 

como em águas oceânicas. Os misidáceos e os cladóceros são abundantes em 

águas costeiras. Já os eufasiáceos são freqüentes e numerosos em águas 

sobre o talude e zona oceânica. 

Os picos de biomassa zooplanctonicas no verão e outono, 

frequentemente estão associados com o plâncton gelatinoso, enquanto que os 

elevados valores de biomassa de inverno e primavera devem-se principalmente 

aos copépodes e, ocasionalmente, aos eufasiáceos e aos misidáceos. 
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Na distribuição do ictioplancton , quando a plataforma está dominada 

pela água tropical (AT) nos estratos superficiais e águas subtropicais (ACAS) 

em profundidade, além de apresentar as maiores abundâncias de larvas de 

peixes favorece a presença de diversas famílias dentre as quais se destacam: 

Engraulidae, Bregmacerotidae, Gadidae e até grupos mesopelágicos como 

Myctophidae. Quando predominam águas costeiras (AC) e águas de mistura 

(APST), há uma inversão no padrão de distribuição das abundâncias de ovos e 

larvas de peixes, sendo que as maiores concentrações são encontradas 

principalmente na região de quebra de plataforma. Há uma redução no número 

de famílias nesta condição, e um predomínio de Engraulis anchoita e 

Bregmacerotidae. (FRANCO 2003) 

 

Comunidade Bentônica  
 
O bentos marinho da costa sul, na zona de águas rasas, é o mais 

conhecido, taxonômica e ecologicamente, do país. Alguns fatores ambientais 

estão relacionados com a distribuição da fauna bentônica. As variações 

texturais do sedimento, os gradientes batimétricos e as variações latitudinais, 

ligadas a ocorrência das massas de água, determinam os padrões de 

distribuição, densidade e riqueza desses organismos. 

Observa-se para a região uma densidade mais elevada de organismos 

na plataforma central, entre as profundidades de 80 e 150 metros, um 

empobrecimento aparece nas áreas de fundo biodetrítico, em locais mais ao 

Norte, e em profundidades maiores que 200m. 

Algumas associações bentônicas são representativas da área 

(CAPITOLI 1998): 

-Associação de plataforma intermediária, em fundos siltico-argilosos 

circalitorais com profundidade entre 60 e 120 metros. É a associação mais rica 

e abundante, destacando-se as espécies, Diopatra tridentata, Chasmocarcinus 

typicus, Onuphis tenuis, Astropecten cingulatus e Nephasomma SP. 

-Associação de fundos biodetríticos, limitada na área do talude, 

apresenta como principais componentes esqueletos de corais hermatípicos 

(Cladocora debilis e Trochocyathus sp) que ao sul são substituídos por 

Rhizopsammia manuelensis e conchas de moluscos.  
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-Associações do batial, fundos de substratos argilo-silticos em 

mosaico,misturados com substratos duros e habitados por Eunice frauenfeldi, 

Zoanthidea, Amphiplus sp. e Dentalium meridionale. 

 
Teleósteos  
 
Nesta área são capturados alguns dos principais recursos pesqueiros do 

Brasil, como a pescada, corvina, castanha, merluza e enchova. Além de 

espécies de interesse comercial, esta região contém espécies de importância 

ecológica, como a anchoíta, que tem um papel relevante na transferência de 

energia no ecossistema. Na região de quebra de plataforma uma pescaria tem 

se desenvolvido em torno da captura de atuns e afins. 

Nas águas costeiras as espécies de grande ocorrência são: Trachinotus 

marginatus (pampo), Ancho Marini (manjuba), Lycengraulis grossidens 

(manjubão, Brevoortia pectinata (savelha) e juvenis de Engraulis anchoita.  

Na região de plataforma, Pomatomus saltatrix (anchova), Sarda sarda 

(serrinha), Trachurus lathami (xixarro), Katsuwonus pelamis (bonito listado), 

três espécies de Mugil sp (tainha) e adultos de anchoíta são os peixes mais 

frequentemente encontrados. 

No talude superior e externo atuns e espécies afins, tubarões pelágicos 

e outros peixes oceânicos menores são os habitantes mais encontrados. A 

distribuição dos atuns na região está fortemente ligada com a zona de 

convergência subtropical. As espécies de atum albacora lage, seguida pela 

albacora branca, o atum comum e o bandolin são os principais alvos da pesca 

de alto valor comercial da região. Dentre os considerados espécies afins estão 

os agulhões, espadartes, marlins e dourados que também fazem parte das 

capturas de interesse comercial. 

Dentre os teleósteos demersais e bentônicos foram identificados mais de 

200 espécies pertencentes a mais de 100 famílias. Constitui-se uma fauna de 

transição entre zonas de características tropicais e zonas temperadas. A 

biomassa mais alta ocorre entre os 40 e 60 metros de profundidade, 

apresentando uma diminuição na abundancia relativa durante o inverno. As 

principais espécies são: Micropogonias furnieri (corvina), Umbrina canosai 



 

 

22 

(castanha) e Cynoscion guatucupa. Acima dos 350 metros o número de 

espécies apresenta-se bastante reduzido. 

 
Elasmobrânquios 
 
Os peixes elasmobrânquios constituem um importante componente da 

ictiofauna marinhas do Sul do Brasil, em termos de abundância e de 

biodiversidade. Cinqüenta e oito espécies foram registradas na plataforma e no 

talude superior, nas profundidades de 10 a 500m entre as Lat. 28° 40’S e 

34°34’S (Cabo de Santa Marta Grande – SC a Chuí). 

O total de espécies inclui 32 tubarões e 25 raias. Sendo que, os cações-

anjo (Squatina guggenheim e S. occulta) e as raias (Sympterigia acuta, S. 

bonapartei, Myliobatis DE, Myliobatis DL e Raja castelnaui) constituem, em 

conjunto, 80% da biomassa de elasmobrânquios bentônicos. Os tubarões 

(Galerhinus galeus e Mustelus schmitti) contribuem no inverno com 75% da 

biomassa de elasmobrânquios demersais de natação livre. 

São consideradas de presença constante 18 espécies de 

elasmobrânquios na costa sul do Brasil(VOOREN 2005), são elas: Squatina 

guggenheim, Mustelus fasciatus, Rhinobatos horkelii, Zaoteryx brevirostris, 

Raja castenaui, raja agassizi, Raja platana, Raja cyclophora, Sympterigia 

acuta, Myliobatis DE, Myliobatis DL, Gymnura altavela, Carcharhnus plumbeus, 

Carcharhinus obscurus, Carcarhinus signatus,  Rhizoprionodon lalandei, 

Squatina argentina e Squatina occulta. 

 

Cefalópodes 
 
A fauna de cefalópodes do litoral sul brasileiro pode ser considerada 

uma fauna de transição, situando-se no centro de distribuição de poucas 

espécies costeiras de ambientes temperado-quentes de distribuição restrita. 

Mais de 40 espécies de cefalópodes foram registradas na área 

(HAIMOVICI 1998). Em águas de até 50 metros de profundidade a espécie 

bentônica mais abundante é Octopus tehuelchus. Acima desta profundidade 

ocorrem Semirossia tenera e Octopus vulgaris. Entre 50 e 200 metros de 

profundidade as espécies bentônicas dominantes são Eledone massyae e 

Eledone gaucha. 
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A espécie nerítica mais abundante durante o ano inteiro, nas águas da 

plataforma continental, é Loligo sanpaulensis; outras espécies pelágicas que 

ocorrem principalmente durante o verão, são Argonauta nodosa e Loligo plei. 

Já na plataforma externa e talude superior a espécie que mais aparece é 

Illex argentinus. No inverno, outras espécies típicas do talude são Abralia 

verany, A. alessandrini, Lychoteuthis diadema, e Ancistrocheirus lesueuri. 

 
Mamíferos Marinhos 

 

 Os mamíferos marinhos mais encontrados nas águas costeiras da área 

de estudo são o leão-marinho (Otaria flavescens), o lobo-marinho 

(Arctocephalus australis), a toninha (Pontoporia blainvillei) e o boto-nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus).  

A costa do Rio Grande do Sul é área de alimentação e rota das 

migrações anuais de vários outros mamíferos marinhos (PINEDO 1998).  

 Existem registros de A. gazella, Hydrurga leptonix, Lobodon 

carcinophagus e Mirounga leonina. 

Entre os cetáceos também são encontradas outras espécies como a 

baleia-franca (Eubalaena australis), a baleia-azul (Balaenoptera musculus), a 

baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), Hyperoodon planifrons, Globicephala 

melas, Delphinus delphis e Stenella coeruleoalba,  

 

Tartarugas Marinhas 

 

Na costa do Rio Grande do Sul, ocorrem as cinco espécies de tartarugas 

que ocorrem no litoral brasileiro (Caretta caretta, Dermochelys coreacea, 

Eretmochelys imbricata, Lepydochelys olivacea e Chelonia Mydas). Esta região 

encontra-se fora dos limites de desova das tartarugas, apresentando-se como 

zona alimentação e/ou rota de migração. 
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Investigações Petrolíferas na Região  
 

A exploração de petróleo na Bacia de Pelotas iniciou com a perfuração 

do poço 2GA 1A RS, em 1958. Só depois, na década de 70, é que as primeiras 

pesquisas de sísmica, principalmente vinculados à descoberta de novos 

campos para explotação de petróleo, foram indicadas. Até o presente, os 

esforços exploratórios de interesse da indústria petrolífera são muito pequenos 

e consistem basicamente de apenas 20 poços perfurados, somados a cerca de 

40.000 km de sísmica e 314.137 km de dados gravimétricos e/ou magnéticos 

(ANP, 2006), o que denota pouco investimento neste setor na região. Os 

resultados apontados por estas pesquisas evidenciam ainda baixo potencial 

econômico para exploração de petróleo, como também evidenciam blocos 

situados em águas profundas, que encarecem a sua exploração. Mais 

recentemente, entretanto, indícios sísmicos de ocorrência de hidratos de gás, 

principalmente na região do cone de Rio Grande, ostentam perspectivas de 

grandes volumes de metano associados. 

A ocorrência de enormes acumulações de hidratos de gás na margem 

continental brasileira foi reportada na Bacia de Pelotas (SAD et al., 1997). Os 

hidratos ocorrem em talude e elevação continentais, em áreas de elevadas 

taxas de sedimentação. 

Na Bacia de Pelotas a ocorrência está associada ao cone submarino do 

Rio Grande, notável progradação sedimentar da margem, formada durante o 

Terciário sob altas taxas de sedimentação. O rápido soterramento propiciou a 

preservação de matéria orgânica e a formação de gás biogênico, registrando-

se abundante ocorrência de hidratos de gás em profundidades que estão entre 

100 e 1.000 m na coluna sedimentar, em batimetrias de 1.000 a 2.500 

m(CPRM, 2003). Nessa região, os hidratos de gás ocorrem em uma faixa 

alongada na direção NE-SW, abrangendo uma área aproximada de 40 mil a 50 

mil km², em lâminas d’água que variam entre 500 e 3,5 mil metros. 

Acumulações de 135 bilhões de m3 de gás no local foram estimadas, o que 

forneceria 2,2 X 1013 m3 de gás nas condições superficiais de temperatura e 

pressão (SAD et al., 1997). 
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CONSIDERAÇÕES LEGAIS 

 

A seguir serão expostas as principais leis nacionais que estabelecem os 

procedimentos a serem seguidos pelo empreendedor para obter uma licença 

ambiental a fim de instalar uma atividade de exploração da indústria do 

petróleo numa bacia marinha. Serão apresentadas as que regulamentam a 

atividade desde um nível mais amplo ao mais específico.  

O licenciamento ambiental das atividades marítimas de exploração e 

produção é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sendo realizado através da 

Coordenação Geral de Petróleo e Gás - CGPEG. 

Em cada norma foram destacados os elementos que norteiam o 

procedimento do licenciamento ambiental, com um enfoque maior nas 

exigências de elaboração dos Estudos Ambientais, aos quais o banco de dados 

ambientais da bacia constituirá uma ferramenta de suporte.   

 

Lei Federal Nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981 

 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a 

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia a vida e estabelece 

que as atividades empresariais públicas ou privadas sejam exercidas em 

consonância com suas diretrizes.   

Em seu décimo artigo prevê que a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de 

prévio licenciamento do órgão ambiental competente.  
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Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 

 

Define as situações e estabelece os requisitos e condições para 

desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental – RIMA, ambos exigidos no processo de licenciamento 

ambiental. 

Leva em consideração a necessidade de se estabelecerem as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para 

uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Também define o termo 

“impacto ambiental” como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - As atividades sociais e econômicas; 

III - A biota; 

IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - A qualidade dos recursos ambientais. 

Enuncia as atividades de: extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, 

carvão), os oleodutos, os gasodutos, os portos e os terminais de petróleo e de 

produtos químicos; como dependentes da elaboração de estudo de impacto 

ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 

submetidos à aprovação do órgão ambiental. 

No primeiro item de seu artigo sexto estipula o diagnóstico ambiental da 

área de influência do projeto como elemento obrigatório a ser abrangido pelo 

estudo de impacto ambiental. Determina a execução de um diagnóstico 

ambiental da área de influência do projeto contendo completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 

a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 
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a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico 

e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 

permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses 

recursos. 

A Resolução ainda esclarece que todas as despesas e custos referentes 

á realização do estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos 

dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, 

estudos técnicos e científicos, acompanhamento e monitoramento dos 

impactos e elaboração do RIMA correrão por conta do proponente do projeto. 

  

Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997 

 

Tal resolução é considerada a base legal do processo de licenciamento 

ambiental. Nela pretende-se suprir os aspectos e critérios da regulamentação 

do licenciamento ambiental não anteriormente definidos. 

São definidos os conceitos: 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
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ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos que possam 

causar degradação ambiental. 

III – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio 

para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e 

projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 

ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

São definidas em um anexo desta resolução quais atividades devem se 

submeter ao processo de licenciamento ambiental, listadas por setor de 

atuação. Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural, assim 

como as ações de transporte destes produtos constam dessa listagem. 

Fica também definido a quem compete acompanhar o processo de 

licenciamento e a emissão da licença. No caso das atividades de exploração de 

petróleo e gás nas bacias marinhas, por se localizar no mar territorial, a 

competência do licenciamento é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

São apresentados os tipos de licença, que poderão ser expedidas pelo 

Poder Público: 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental, e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III – Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinadas para a operação. 
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Resolução CONAMA Nº 023, de 07 de dezembro de 1994 

Estabelece critérios específicos para licenciamento ambiental das 

atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis 

líquidos e gás natural visando o melhor controle e gestão ambiental  

Considera-se como atividade de exploração e lavra de jazidas de 

combustíveis líquidos e gás natural, sendo estas dependentes de prévio 

licenciamento ambiental:  

I - A perfuração de poços para identificação das jazidas e suas 

extensões;  

II - A produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica;  

III - A produção efetiva para fins comerciais.  

São cinco os tipos de licenças expedidas para desenvolvimento desta 

atividade, a seguir, a definição de cada uma amparadas nesta resolução: 

- Licença prévia para perfuração (LPper), para sua concessão é exigida 

a elaboração do Relatório de Controle Ambiental – RCA e após a aprovação do 

RCA, é autorizada a atividade de perfuração. 

- Licença prévia de produção para pesquisa (LPpro), para sua 

concessão é exigida a elaboração do Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA e, 

após a aprovação do EVA é autorizada a atividade de produção para pesquisa 

da viabilidade econômica da jazida;  

- Licença de instalação (LI), para sua concessão é exigida a elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. 

Após a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA com a respectiva 

realização de Audiência Pública é autorizada a instalação de novos 

empreendimentos de produção e escoamento ou, para sua concessão é 

exigida a elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental – RAA e após a 

aprovação do RAA são autorizadas novas instalações de produção e 

escoamento, onde já se encontra implantada a atividade; 
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- Licença de operação (LO) para atividade de exploração e produção 

marítima: Para sua concessão é exigida a elaboração do Projeto de Controle 

Ambiental – PCA e após a aprovação do PCA é autorizado o início da 

operação de produção. 

Além destas, uma licença poderá ser exigida para uma atividade 

relacionada, a Licença de Operação (LO) de atividade sísmica. Para sua 

concessão é exigida a elaboração do Estudo Ambiental – EA e após a 

aprovação do EA é autorizada a atividade de levantamento de dados sísmicos 

marítimo. 

Fica também estabelecido que a elaboração do RCA, EIA ou do RAA 

deve seguir um Termo de Referência ajustado conjuntamente entre o órgão 

ambiental competente e o empreendedor.  

O Termo de Referência tem por objetivo, determinar a abrangência, os 

procedimentos e os critérios para a elaboração do Estudo Ambiental. Nos 

casos de Estudos de Impacto Ambiental do licenciamento de atividades em 

bacias marinhas um dos critérios que resulta em grande volume de 

informações é o diagnóstico ambiental que deve retratar a qualidade ambiental 

atual da área de abrangência dos estudos, indicando as principais 

características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental, de 

forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes entre 

os meios físico (hidrodinâmica, qualidade da água, geologia e geomorfologia), 

biótico e socioeconômico da área de estudo. 

Para tal diagnóstico, dados primários deverão ser utilizados, caso não 

possam ser obtidos dados secundários atualizados e /ou estes não sejam 

representativos para a área de influência da atividade.  
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BANCO DE DADOS AMBIENTAIS 

 

A seguir serão descritos os conceitos fundamentais de 

Geoprocessamento, Banco de dados, Banco de dados geográficos e SIG, para 

que se possa entender como os usos dessas ferramentas podem dar um 

suporte na preparação dos Estudos de Impacto Ambiental para otimizar a 

obtenção da licença ambiental. 

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos 

minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante das 

atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era 

feito apenas em documentos e mapas em papel; isto impedia uma análise que 

combinasse diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na 

segunda metade do século passado, da tecnologia de Informática, tornou-se 

possível armazenar e representar tais informações em ambiente 

computacional, abrindo espaço para o aparecimento do Geoprocessamento. 

O termo Geoprocessamento, segundo Câmara (1999) denota a 

disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais 

para o tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de 

maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, 

Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As 

ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de 

documentos cartográficos. 

Câmara (1999) enfatiza a ampla possibilidade de utilização de um SIG, 

“Se onde é importante para seu negócio, então Geoprocessamento é sua 

ferramenta de trabalho”. Sempre que o onde aparece, dentre as questões e 

problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá 

uma oportunidade para considerar a adoção de um SIG. Desta maneira a 

indústria do petróleo aparece como ótimo campo para utilização dessa 

ferramenta, sabendo que, suas atividades acontecem nos mais variados pontos 
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no globo. Desde a extração, pela localização das jazidas e poços, ao 

processamento do material extraído, com as localizações determinadas das 

refinarias, até a distribuição, através de dutos e transportadores com destino 

final nos mais distintos mercados consumidores. Existe sempre uma 

localização e um deslocamento associados, do início ao fim da cadeia, sendo 

assim, inúmeras são as decisões que podem ter acompanhamento e suporte 

em uma avaliação geográfica.  

 

Banco de Dados Geográficos 

 

O termo Banco de Dados foi criado para indicar coleções organizadas de 

dados armazenados em computadores digitais. Também denominado Bases 

de Dados são conjuntos de dados integrados com uma estrutura organizadora 

de informações, sendo essas informações utilizadas normalmente para um 

mesmo fim. Um banco de dados é usualmente mantido e acessado por meio 

de um software conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD).  

Um banco de dados usualmente organiza os dados em planilhas ou 

tabelas (arquivos computadorizados), que basicamente é uma coleção de 

registros do mesmo tipo, ou seja, informações referentes a um mesmo assunto 

e com o mesmo formato padrão. Constitui o componente do sistema no qual 

são armazenados os dados, que combinados através dos programas servem 

de base para a geração da informação desejada pelo usuário, através de 

relatórios e consultas. 

A unidade básica, o registro, é constituída pelo conjunto de campos 

valorados (contendo dados). Consiste na unidade de armazenamento e 

recuperação da informação em um arquivo. Geralmente, os registros de um 

arquivo possuem um formato padrão, definido pela seqüência, tipo e tamanho 

dos campos que o compõem e são representados pelas linhas dentro da 

planilha.  

Numa tabela são os campos que determinam as características de um 

registro, estão representados pelas colunas. Constitui a célula da informação. 

Cada campo possui nome, tipo e tamanho.  
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As vantagens de um sistema de banco de dados em relação a métodos 

tradicionais, baseados em papel, são bastante fáceis de observar como, seja 

em relação à quantidade, eliminando grande volume dos arquivos de papel; à 

velocidade com que a máquina pode obter e atualizar dados; à atualidade, uma 

vez que informações precisas e atualizadas estão disponíveis a qualquer 

momento sob consulta; seja pela proteção dos dados, que podem ser mais 

bem protegidos contra perda não intencional e acesso ilegal. (Koehler 2008). 

O principal objetivo de um banco de dados (INPE 2002) é manter dados 

armazenados e torná-los disponíveis quando solicitados. Portanto, para 

atender a este objetivo quatro elementos são necessários: dados, hardware, 

software e os usuários. 

O hardware compõe-se dos volumes de memória secundária- discos 

rígidos – nos quais reside o banco de dados, juntamente com os dispositivos 

associados de entrada/saída, dispositivos de controle, canais de entrada/saída, 

etc. 

O software, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é o programa 

ou conjunto de programas responsáveis pelo gerenciamento de uma base de 

dados. É um sistema complexo, responsável pela persistência, organização e 

recuperação dos dados, utilizado como interface entre os dados armazenados 

e os usuários. 

Um banco de dados geográficos caracteriza-se não somente pelo 

armazenamento de dados, como também pelo relacionamento deles com suas 

respectivas posições geográficas. Difere de um banco de dados convencional 

pelo tipo de dados armazenados e pelas operações executadas. Os dados 

tratados nele possuem, além dos atributos descritivos, uma representação 

geométrica no espaço geográfico, conhecido como dados georreferenciados ou 

geográficos. 

 Lisboa Filho (2001b) define que um dado geográfico refere-se a uma 

medida observada de um fenômeno que ocorre sobre/sob a superfície 

terrestre, onde a localização da observação é uma componente fundamental do 

dado. 

O mesmo autor refere-se ao termo fenômeno geográfico como algo 

amplo e abrangente, podendo ser qualquer ocorrência, seja ela: natural (ex.: 
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um lago, a pressão atmosférica, uma formação geológica); antrópica (ex.: uma 

rodovia, um hospital, divisão territorial política); de fatos (ex.: uma epidemia, 

uma batalha); ou mesmo de objetos ainda inexistentes (ex.: o planejamento de 

um gasoduto, o projeto de uma usina hidroelétrica). 

 

Sistema de Informação Geográfica 

 

O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG) caracteriza os 

sistemas de informação que tornam possível a captura, modelagem, 

manipulação, recuperação, análise e apresentação de dados referenciados 

geograficamente. De forma geral, um software de SIG é um sistema composto 

de quatro grandes componentes: componente de captura de dados, 

componente de armazenamento, componente de análise e componente de 

apresentação dos dados. 

O componente de armazenamento, denominado sistema de banco de 

dados geográficos, estrutura e armazena os dados de forma a possibilitar a 

realização das operações de análise envolvendo dados espaciais. 

 

 

Figura 6. Estrutura interna de um SIG. (Fonte: CAMARA 1996) 

O princípio de funcionamento é bastante relacionado com outras 

aplicações de banco de dados, porém com uma diferença importante: toda a 

informação armazenada é vinculada a um sistema de referência espacial. Uma 

vez que tenha sido implementado numa plataforma de hardware, um SIG tem 
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como elementos principais dois tipos de informações armazenadas. Os dados 

gráficos (cartográficos) que contêm a descrição sobre a forma e posição e os 

não-gráficos (descritivos). Estes dois elementos podem ser resumidos como 

geográfico e alfanumérico respectivamente e um SIG deve ser capaz de 

manipular ambos de forma integrada.  

De uma forma geral, as funções de processamento de um SIG operam 

sobre dados em uma área de trabalho definida pelo usuário. A ligação entre os 

dados geográficos e as funções de processamento do SIG é feita por 

mecanismos de seleção e consulta que definem restrições sobre o conjunto de 

dados, que podem ser espaciais ou não, buscando fazer simulações (modelos) 

sobre os fenômenos do mundo real, seus aspectos ou parâmetros. 

O Sistema de Informação Geográfica separa a informação em diferentes 

camadas temáticas e armazena-as independentemente, permitindo trabalhar 

com elas de modo rápido e simples, possibilitando ao operador ou utilizador a 

possibilidade de relacionar a informação existente com o fim de gerar nova 

informação. 

Assim, os Sistemas de Informações Geográficas constituem-se em uma 

das melhores ferramentas disponíveis para solucionar problemas de 

organização de dados em modelos espaciais. O SIG ajuda o consultor a 

responder questões e resolver problemas através da observação dos dados de 

rápido entendimento e também fácil de compartilhar. 

Alguns benefícios dos SIG serão aqui listados: 

-Capacidade de integrar em um só ambiente, diferentes bases de dados 

de diferentes formatos 

-Apresentação e análise de dados espaciais em um contexto espacial 

-Agilidade na produção de mapas específicos 

O emprego dos SIG para soluções de problemas cotidianos aumenta a 

cada dia, os campos de aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica, por 

serem muito versáteis, muito vastos, podendo-se utilizar na maioria das 

atividades com uma componente espacial, da cartografia a estudos de impacto 

ambiental ou de prospecção de recursos ao marketing, constituindo o que 

poderá designar de Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão.  
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Um banco de dados ambientais para a Indústria petrolífera 

 

O BAMPETRO é um banco de dados especializado no armazenamento, 

intercâmbio e na divulgação da informação ambiental georreferenciada. O 

projeto de implantação do banco foi realizado no âmbito do convênio firmado 

entre a REDEPETRO e a FINEP. O BAMPETRO funciona como uma Rede 

Cooperativa de Ciência e Tecnologia, com a participação de várias instituições 

pesquisando sobre o mesmo tema. 

A estrutura física do banco é composta por um Portal, uma central de 

banco de dados e por uma equipe técnica treinada para a coleta, formatação e 

qualificação dos dados. Sua sede está instalada no Observatório Nacional, no 

Rio de Janeiro.  A área geográfica dos dados do banco abrange tanto a porção 

marinha quanto a porção continental do território brasileiro. O modelo 

conceitual do Banco de dados BAMPETRO foi elaborado para armazenar 

informações provenientes de diversas áreas temáticas: oceanografia física, 

química, geologia, geofísica, biologia, meteorologia e sócioeconomia, sendo 

esses os conhecimentos essenciais para que empresas petrolíferas explorem 

petróleo no território nacional, uma vez que servem de referência para 

elaboração de estudos de impactos ambientais (EIA) e relatórios de impactos 

ambientais (RIMA). As informações armazenadas no BAMPETRO também 

servem como instrumento de apoio às políticas ambientais de maneira geral. 
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METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado em três principais etapas apresentadas no 

fluxograma a seguir: 

 

Materiais: 

 Computador- Notebook Dell Latitude 510- Intel Centrino 1.73MHz, 

512MB de memória RAM 

 Programas: ArcView 9.2(ESRI), Microsoft ACCESS 2000, 

Microsoft EXCEL 2000, Conversor de Coordenadas Geográficas (Specieslink-

CRIA). 

Aquisição dos dados 

A busca começou ampla através de buscadores abertos da internet. Tal 

levantamento foi feito em um nível de busca nacional e internacional nas bases 

de dados do país, incluindo grandes universidades e instituições de pesquisa 

como USP, UFRGS e Google Acadêmico e em nível de busca internacional, 

nas principais base de dados acadêmicos mundiais, web of scince, SciELO.  
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Realizou-se uma busca pela combinação de palavras chave, em dois 

idiomas, português e em inglês. As palavras utilizadas foram: Bacia Pelotas, 

costa sul Brasil, plataforma sul Brasil, Pelotas Basin, Brazil south coast, Brazil 

south shelf. 

Uma pesquisa mais focada foi realizada direta e exclusivamente no 

sistema de cadastro dos títulos disponíveis na rede de bibliotecas da FURG 

(SAB2 - sistema de consulta de títulos disponíveis nas bibliotecas da 

instituição). As palavras usadas na busca com direcionador livre foram: 

oceanografia tese, oceanografia monografia, costa sul, Bacia de Pelotas e 

plataforma sul. 

A recuperação de títulos foi organizada em uma lista que passou por 

uma primeira verificação e conseguinte eliminação de acordo com 

determinados critérios. O critério estabelecido para inclusão foi: apresentar 

informações ambientais que estivessem contidas na Bacia de Pelotas.  

A segunda análise consistiu em verificação “pessoal” de cada publicação 

para determinação da existência ou não de dados oceanográficos 

georreferenciados. Página a página, os títulos que estavam disponíveis para 

consulta em bibliotecas da FURG, foram vistoriados na busca por fontes de 

dados ambientais da região da Bacia de Pelotas, que possuíssem as 

coordenadas do ponto da coleta e o valor bruto dos parâmetros analisados.  

 

Organização no banco de dados 

 

 Adaptação do modelo de dados BAMPETRO 

 

O modelo de banco de dados BAMPETRO é constituído por uma série 

de tabelas que tem por objetivo representar os principais objetos de análise dos 

componentes ambientais que são requeridos na elaboração de um estudo de 

impacto ambiental de atividades da indústria do petróleo. As tabelas são 

compostas por inúmeros campos que a seguir serão apresentados (tabela1), 

seguindo uma divisão, de campos comuns a todas as tabelas e dos campos 
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específicos de cada área temática. As tabelas com o modelo definido pelo 

BAMPETRO foi cedida no formato.xls (Microsoft Office Excel 2007).  

Tabela 1 Campos existentes nas tabelas do banco de dados. 

Campos 

comuns a todas 

as tabelas 

Shape, Latitude, longitude, estação de origem, navio, nome do cruzeiro, 

data, profundidade local, área temática, fonte, equipamento de coleta, 

observações  

 
 

 

 

Campos 

biologia 

 

Plâncton 

Filo, classe, ordem, família, 

espécie, nome vulgar, habitat, 

estação do ano, ecossistema, 

malha da rede, método 

analítico, tempo de arrasto, 

massa de água, profundidade 

inicial da coleta, profundidade 

final da coleta, total da área 

amostral, diversidade 

especifica, abundancia, 

riqueza, uniformidade, 

densidade, produção primaria, 

produção secundaria. 

 

Bentos 

 

 

Necton 

 

 

Campos 

geologia 

 

Amostras 

sedimentologia 

Arrasto draga, side scan, volume da amostra, peso, 

concreções, conchas, plantas, animais, analise 

preliminar, data de analise, peso da analise, carbonato, 

percentiis, assimetria, curtose, desvio padrão, diâmetro 

médio, mediana, silte, argila, areia, cascalho, 

montemorilonita,ilita, caolinita, clorita, fósforo, nitrogênio 

orgânico, carbono orgânico, Shepard, Larsonneur, cor, 

poluição, idade geológica, tenca, nome laboratório, 

método de analise mineral, foto, datação, assembléia  

 

testemunhos 

 

 

 

Campos 

química 

 

 

 

Água  

Nutrientes Valores de detecção, método analítico, subamostra, 

equipamento de análise, nitrito, nitrato, amônia, 

nitrogênio total, silicato, silício, fósforo, fosfato, oxigênio 

dissolvido, pH, alcanos totais, pristano, fitano, C10,C11, 

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, 

C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, 

C32, C33, C34, C35, material particulado em suspensão, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, naftalenos, 

fluorenos, fenantrenos, antracenos, fluorantenos, 

Oxigênio 

dissolvido 

pH 

Material 

particulado 

em 
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suspensão pirenos, crisenos, indenos, dibenzotiofeno, perileno, 

padrões de referência, carbono orgânico 

 

 

Sedimento  

Hidrocarbonetos 

Policiclicos 

Aromáticos 

Eh, profundidade da camada 

sedimentar, alcanos, umidade, 

alumínio, boro,cromo, cobre, 

ferro,manganês, magnésio, níquel, 

chumbo, estanho, vanádio, zinco , 

prata, cádmio, arsênio, selênio, 

mercúrio, lítio, matéria orgânica, 

MCNR, HPA´s, alifáticos, carbono 

orgânico, nitrogênio, fósforo. 

Metais Pesados 

N-alcanos 

Matéria 

Orgânica(NP) 

 

 Padronização dos novos dados 

 

Os novos dados tiveram que ser padronizados para que as tabelas 

preenchidas no Excel pudessem ter correspondência com os campos definidos 

do modelo. As padronizações ocorridas foram principalmente as de 

transformação de coordenada espacial. Outras alterações para equivalência de 

unidade de medida também foram realizadas. 

Após as devidas transformações e adequações as tabelas foram 

confeccionadas com os valores encontrados nos trabalhos previamente 

selecionados. 

As tabelas preparadas no Excel já preenchidas foram importadas pelo 

Microsoft ACCESS 2007, onde havia sido criada uma estrutura de banco de 

dados que abrigaria todas as tabelas em um único documento e que mais 

facilmente seria acessado pelo programa SIG (ArcView 9.2-ESRI) que será 

utilizado na próxima etapa de apresentação dos dados, já que o formato salvo 

através do ACCESS, o .mdb, é compartilhado pelos dois programas.  

 

Apresentação em SIG 

 Criação do Geodatabase 

No desenvolvimento deste trabalho utilizou-se ArcCatalog, módulo 

integrante do ArcGIS Desktop 9.2, para a criação e estruturação do “personal 
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geodatabase”. Geodatabase é a sigla de Geographic Data Bases, Banco de 

Dados geográficos, representando uma nova geração de banco de dados 

georeferenciados podendo ser desenvolvido em duas categorias: personal 

geodatabases e multiuser geodatabases. O “personal databases” permite o 

acesso de múltiplos usuários para leitura (visualização) e apenas um usuário 

para edição. Esta categoria armazena os dados em um arquivo do Microsoft 

Access® (.mdb), entretanto o ArcGIS trabalha independente da qualquer outro 

software. 

No ArcCatalog foi criado o geodatabase continente deste trabalho de 

nome “BACIA_PELOTAS” (Figura 7), Nele foram inclusas e dispostas em 

diferentes entidades (feature dataset e feature classes - ponto, linha e 

polígono), as informações espaciais e alfanuméricas, ou seja, todas as tabelas 

contendo os dados ambientais incorporados ao banco, com sua devida 

localização de coleta e forma. Também foram adicionadas todas as 

componentes da base cartográfica selecionadas para serem apresentadas 

juntamente com os dados do banco. 

 

 

Figura 7. Estrutura do Geodatabase BACIA_PELOTAS 

 

 Disponibilização das camadas de informação 

 

Uma vez criada a estrutura do geodatabase no ArcCatalog foi então 

definida a maneira como esses conteúdos ficariam dispostos no Módulo 
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ArcMap (módulo do ArcView de visualização das informações em mapa 

espacialmente referenciados). 

As informações foram disponibilizadas no mapa “projeto” através da 

adição de camadas de informação, cada componente do geodatabase foi 

disposto no mapa numa certa ordem de melhor aproveitamento das 

informações. 

O estilo de apresentação foi definido através do estabelecimento de 

características de disposição dos dados no mapa, tais como: cores 

diferenciadas para as diferentes camadas temáticas, agrupamentos e a 

aplicação de transparência em certas camadas (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Apresentação das camadas de informação do banco BACIA_PELOTAS no Arcmap. 

 

 Consultas 

 

As consultas aos dados ambientais da bacia de Pelotas carregados 

nesse banco são feitas de duas maneiras: através do módulo de consulta do 

próprio Access (gerenciador das tabelas) ou através do manuseio das camadas 

de informação com a ferramenta ArcReader. 
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No ACCESS os resultados consultados são determinados pelos 

comandos requeridos em linguagem computacional própria (SQL- Structured 

Query Language). 

O acesso às informações através do ArcReader (programa gratuito de 

visualização SIG compatível com os produtos ArcView, ambos da ESRI) será 

possível, pois o mapa projeto foi salvo em formato .pmf (publisher), contendo 

todas as camadas de informação: pontos plotados dos dados ambientais do 

banco, mapa base do Brasil, mapa das lagoas, pontos plotados dos 

testemunho (FUGRO/ANP), limite da bacia sedimentar de Pelotas 

(ANP),municípios costeiros (IBGE), blocos de exploração (ANP), poços 

exploratórios (ANP) e linhas batimétricas (digitalizadas BDEP).  O ArcReader 

dispõe de ferramentas básicas de visualização e consulta, as informações no 

mapa foram geograficamente trabalhadas a fim de deixar visível todas as 

camadas de informação disponíveis no banco BACIA_PELOTAS. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em tudo que foi apresentado, vimos a complexa configuração ambiental 

da região da Bacia de pelotas. Dentro deste contexto a indústria petrolífera 

apresenta uma perspectiva de futura atividade exploratória diante dos indícios 

de enormes reservas de gás associados aos hidratos no sedimento marinho na 

região. Paralelas e inevitáveis se estabelecem as exigências da legislação 

ambiental que demandam como pré-requisito básico, a obtenção das licenças 

ambientais, e consequentemente estudos ambientais na área do futuro 

empreendimento. Isto tudo reforça a necessidade do uso de uma ferramenta do 

geoprocessamento, o SIG, para otimizar a elaboração do diagnóstico ambiental 

da área da bacia de Pelotas. 

O presente trabalho começou com a definição de que tipo de dado seria 

procurado, o que levou às perguntas: que informações seriam retiradas desses 

dados?Para que serão usadas essas informações? Como a idéia central era 

reunir informações ambientais da Bacia de Pelotas que viessem a facilitar os 

possíveis futuros estudos e monitoramentos ambientais que são exigidos para 

instalação das atividades da indústria petrolífera nas bacias marinhas, e a já 

existência de um: Banco de Dados Ambientais para a Indústria do Petróleo - o 

BAMPETRO, fez com que adotássemos o modelo deste banco de dados neste 

trabalho. 

No BAMPETRO, uma equipe multidisciplinar busca, reúne, organiza e 

disponibiliza dados ambientais das Bacias sedimentares brasileiras que 

possam interessar a indústria petrolífera nas suas atividades. No banco de 

dados da empresa já havia inúmeros dados da área de estudo, que seriam 

então complementados por novos dados pesquisados localmente, seguindo o 

padrão já criado. O modelo do banco de dados BAMPETRO foi adaptado às 

capacidades pessoais e computacionais desse novo banco 

local(BACIA_PELOTAS). Além disso, a apresentação das informações através 

de um sistema de informações geográficas foi gerada para destacar a área 

escolhida. 
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Neste trabalho, a definição de “dados de interesse” foi baseada na lista 

dos itens mínimos estabelecidos nos termos de referencia específicos para 

elaboração de Estudos de Impacto Ambiental, focados na seção de diagnóstico 

ambiental, o que originou um modelo de banco de dados voltados para esse 

fim. Os dados devem ser, obrigatoriamente, georreferenciados e devem conter 

alguma informação do ambiente em questão, correspondendo aos dados 

brutos de coletas que estejam pré-definidos no modelo estabelecido. 

Aquisição dos dados 

 

As respostas iniciais das buscas de títulos através de buscadores 

amplos em todo ambiente da internet, não apontou um caminho claro a ser 

seguido. Os achados eram difusos, tornando complicada uma padronização de 

dados para montar um banco de dados ambientais da região. Foram poucas as 

respostas obtidas na rede mundial de computadores de descrição ambiental da 

Bacia de Pelotas.  

Sendo assim, foi necessário traçar outra estratégia de busca. 

Considerando o objetivo de fornecer informações ambientais para atividades 

marinhas da indústria petrolífera na Bacia, a busca foi focada nos dados 

oceanográficos da região. A partir daí foi estabelecido que o esforço de procura 

de dados ambientais seria feito no centro regional de investigações 

oceanográficas da Universidade Federal de Rio Grande - FURG, pois haveria 

grandes chances de em seus acervos bibliográficos estarem registrados os 

estudos ambientais feitos na área. A FURG desde a década de 70 com a 

criação do curso de Oceanologia é responsável ou está diretamente envolvida 

com boa parte dos estudos ambientais da zona costeira e marinha da região 

sul do Brasil. 

Desta maneira, a consulta feita ao acervo bibliográfico da FURG através 

do sistema de acesso ao banco de dados de títulos disponíveis gerou uma lista 

de possíveis trabalhos que viessem a conter informações ambientais da Bacia 

de Pelotas. O número inicial obtido no buscador, de teses, monografias, livros e 

outras publicações que pudessem conter os dados ambientais 

georreferenciados foi de 577 títulos. Chegou-se a este número através da 
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analise dos títulos das obras, observando o pré-requisito de estar contido na 

área da Bacia e de se tratar de estudo oceanográfico, dentro de mais de dois 

mil títulos inicialmente obtidos pelos buscadores utilizando palavras-chave.  

A segunda “filtragem” das possíveis fontes foi feita individualmente 

trabalho por trabalho nas bibliotecas a fim de encontrar as fontes dos dados 

oceanográficos georreferenciados. A partir desta análise é que foram definidas 

quais áreas temáticas viriam a fazer realmente parte do banco, a busca ficou 

somente concentrada nos dados de biologia, química e geologia.  

Houve a constatação de que a maior parte dos trabalhos não 

disponibiliza em seu corpo de texto os dados brutos georreferenciados, em sua 

grande maioria só apresentavam os resultados das análises através de tabelas, 

gráficos, médias, mínimos e máximos e outras análises estatísticas. 

Ficou também evidente que a maior parte dos dados georreferenciados 

disponíveis eram resultantes de coletas realizadas dentro do âmbito de 

grandes projetos de investigação oceanográfica na região, muitos deles 

financiados pela PETROBRAS. 

Organização no Banco de Dados 

 

Seguindo o modelo BAMPETRO de tabela para padronização e inserção 

dos dados no banco de dados, foram “gerados” 571 novos registros de dados 

ambientais georreferenciados contidos na Bacia, que foram obtidos de 28 

trabalhos. Muitos dos dados encontrados já estavam “carregados” nos registros 

do banco já estabelecido pelo BAMPETRO, em sua grande parte esses dados 

já faziam parte de outros bancos nacionais maiores, como por exemplo, o 

Banco Nacional de Dados Oceanográfico (BNDO) mantido pela Marinha do 

Brasil. Sendo assim, só foram então considerados “dados novos”, aqueles que 

ainda não estavam contidos no banco BAMPETRO. 

Abaixo serão apresentadas as estatísticas gerais dos dados, em 

primeiro plano somente da busca e na sequência também as dos dados novos 

acrescidos aos já cadastrados pelo BAMPETRO (Figura 9): 
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Figura 9. Números gerais do Banco BACIA_PELOTAS 

A adaptação do modelo do banco de dados BAMPETRO para o novo 

banco local, nomeado banco BACIA_PELOTAS, foi feita no intuito de destacar 

os novos dados inseridos. A adequação do modelo consistiu em pequenas 

alterações, basicamente exclusão de alguns campos sem registros e a 

restrição às três áreas temáticas (biologia, química e geologia). As alterações 

prezaram por manter a estrutura do modelo, já que esta é a função de um 

modelo, servir de padrão de organização dos dados. 

Nos novos dados, as únicas alterações feitas foram as transformações 

de coordenadas geográficas, todas foram transformadas para grau decimal, 

padrão usado pelo BAMPETRO, adotado para estabelecer correspondências 

entre os novos dados e os já existentes no banco deles. 

O novo banco (BACIA_PELOTAS) ficou formado por 14 tabelas, duas de 

dados geológicos, quatro de dados biológicos e oito de dados químicos. O 

grande volume de dados está concentrado na área química, nos dados 

resultantes de coletas e análises instantâneas como oxigênio dissolvido ou das 

analises de nutrientes em que inúmeras pequenas amostras deram origem a 

vários registros. 

Já os dados biológicos são mais escassos pela dificuldade de se atribuir 

um ponto geográfico a organismos vivos. Sendo desta maneira mais abundante 
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somente o volume de dados de organismos planctônicos, ou seja, organismos 

menores que são capturados em grande quantidade e que são capturados por 

redes a qual são associadas um deslocamento. 

Os dados geológicos apresentam uma discrepância entre os volumes de 

seus diferentes tipos de dados, os de análise granulométrica superficial e os de 

testemunhos. O número reduzidíssimo de testemunhos atribui-se ao alto custo 

dessas operações e ao vinculo desses estudos a investigações petrolíferas, 

como na bacia de Pelotas não ocorreram indícios de reservas não foi uma área 

definida como de interesse de investigação. 

Também foram incluídos no banco BACIA_PELOTAS os dados de 

localização e profundidade de uma série de testemunhos coletados na Bacia 

Pelotas durante o final de 2007 e começo de 2008. Esses dados não puderam 

ser incorporados ao corpo do banco, pois ainda não contêm resultados das 

análises, entretanto já estão indicadas as posições em que estudos estão 

sendo realizados. Pode-se notar o padrão de distribuição desse recente 

esforço investigativo, os testemunhos foram coletados principalmente em 

grandes profundidades, até os 3000 metros, e intensamente na região do Cone 

de Rio Grande. Fica evidente na figura 11 que os dados dos novos 

testemunhos (imagem inferior-direita) complementam o conhecimento 

geológico existente na Bacia (imagem superior esquerda). 

A distribuição temporal dos dados estende-se do ano de 1925 até dados 

do ano de 2004, os gráficos da distribuição temporal dos dados para as 

distintas áreas do conhecimento incluídas no banco são apresentados na figura 

10. Existe uma concentração de dados obtidos no final dos anos 50, meados 

dos anos 70 e a partir de 1993. Esses pulsos de estudos são resultados de 

investigações financiadas pelo governo em busca de reconhecimento das 

potencialidades dos recursos naturais no ambiente marinho. 
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Figura 10. Distribuição temporal dos dados contidos no banco BACIA-PELOTAS. 

Os dados mais antigos que remontam do ano de 1925, são dados de 

análises mais simples, como pH, oxigênio dissolvido e nutrientes, já os dados 

mais recentes correspondem as análises mais elaboradas, dependentes de 

equipamentos de alta tecnologia, como no caso das análises de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos(HPA´s). 

Em números absolutos a quantidade de dados acrescentados não foi 

muito grande, entretanto deve se considerar que são informações somadas e 

desta maneira, organizadas e padronizadas, só contribuirão para a base do 

entendimento das características ambientais regionais.  
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Apresentação em SIG 

 

A interface do banco de dados com o SIG ocorreu com a inclusão dos 

objetos geográficos (georreferenciados) e não geográficos dentro de um 

Geodatabase. Os registros são os objetos geográficos - representados como 

pontos - enquanto as tabelas correspondem aos objetos não geográficos, que 

armazenam dados alfanuméricos.  

Esta interface possibilita a seleção de amostras por atributos espaciais, 

e ainda a visualização cartográfica dos resultados das consultas sobre o acervo 

de informações. O sistema permite ainda a utilização de diversos planos de 

informação para o cruzamento de dados, visualização e elaboração de mapas. 

São constituintes do geodatabase: 

Mapas base: dados vetoriais com os limites políticos dos estados 

brasileiros (disponibilizado pelo IBGE). 

Batimetrias: dados vetoriais com a batimetria do oceano (Shape de 

linhas batimétricas BDEP) 

.Dados ambientais: informações vetoriais das estações de 

amostragem. Equivalem a plotagem dos registros.  

Mapa das lagoas: sistema lagunar Patos-Mirim, polígono disponibilizado 

pelo IBGE 

 Pontos testemunhos (FUGRO/ANP): pontos de recentes testemunhos 

realizados, mas ainda sem dados de análise. 

Limite da bacia sedimentar de Pelotas (ANP): polígono com área total 

da bacia 

, Municípios costeiros (IBGE): selecionados de base do IBGE, 

polígonos dos município costeiros incluídos na área da bacia. 

Blocos de exploração (ANP) e poços exploratórios (ANP)- polígonos 

e pontos das atividades petrolíferas na bacia. 

Nas quatro figuras apresentadas abaixo (Figura 11) estão destacadas na 

interface do SIG a distribuição espacial dos dados (coletas) no território da 

Bacia, cada figura apresenta a base cartográfica comum (limite territorial do 

Brasil, limite da Bacia de Pelotas e linhas batimétricas), e um dos temas dos 

dados (geologia, biologia, química e testemunhos). 
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Figura 11. Distribuição dos dados de cada tema (geologia, química, biologia e testemunhos ANP) na 

extensão da Bacia de Pelotas. 

A seguir será descrita uma simulação que demonstrou a aplicabilidade 

da ferramenta sobre problemas que envolvam o acesso e análise de 

informações armazenadas no banco de dados. As consultas sobre este volume 

de informações podem ser realizadas tanto pelo programa Access, quanto pelo 

software ArcGIS 9.2, ou ainda pelo ArcReader. 

A simulação da consulta consistiu em verificar todas as informações 

contidas na exata área dos blocos de exploração existentes na Bacia de 

Pelotas, situados na região do cone do rio grande, tendo em vista que esta 

será mais provavelmente a área pioneira na perspectiva da futura exploração 

de gás na região, sendo assim o foco dos estudos de diagnósticos ambientais 

que teriam que ser realizados na zona de influencia da atividade. 
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Através do ArcReader ou do menu data view do ArcView, o projeto 

criado expondo os dados contidos no geodatabase BACIA_PELOTAS pode ser 

aberto. Um mapa exibindo as camadas de informação será visualizado e estará 

pronto para responder ás consultas e operações. 

Os resultados da seleção aparecem na tabela de dados de cada tabela 

temática ou aparecem no mapa destacados por cor apresentando as 

informações de cada registro (figura11). 

 

Figura 11. Seleção dos registros contidos na área dos blocos de exploração da Bacia de Pelotas no 

módulo de exibição do ArcMap. 

O resultado da seleção identifica mais de 500 registros para a área dos 

blocos de exploração, entretanto esses registros correspondem a poucas 

estações, ou seja, não há uma investigação uniforme na região, quando a 

escala é aproximada percebem-se vazios de dados. Deve-se considerar ainda 

que na extensão da área dos blocos há um enorme gradiente batimétrico, indo 

de profundidades menores que 200m a mais de 1000m, sendo este um fator 

que representa a imensa variação que deve existir ali, em vários parâmetros. 

Para a descrição e entendimento de uma zona tão heterogênea devem ser 
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realizados mais estudos que cubram de maneira mais uniforme com um 

numero de estações mais elevado, principalmente os componentes da biota 

local. 

 

Disponibilização dos dados 

 

Os dados do banco BACIA_PELOTAS ficarão disponíveis após a 

conclusão deste trabalho gravados em mídia digital (DVD), juntamente com 

este documento impresso  

As tabelas estarão salvas no formato reconhecido pelo programa Micosft 

Access (97-2003) de extensão, .gdb. O projeto SIG, contendo os dados 

plotados numa base cartográfica georreferenciada será disponibilizado no 

formato salvo pelo programa ArcView 9.2(módulo ArcMap), o .mxd, que só 

pode ser lido no próprio ArcMap. 

Tanto no Access como no ArcMap os dados poderão ser editados, de 

acordo com a necessidade do usuário, estabelecendo-se o banco 

BACIA_PELOTAS como uma base inicial de dados já disponíveis e de padrão 

para futuras coletas, ou simplesmente como um incentivo a formação de 

bancos de dados georreferenciados dentro de cada núcleo de pesquisa. 

Ainda será anexado neste DVD o programa de leitura dos dados 

chamado ArcReader, que não precisa de licença paga para funcionar, neste 

módulo não estão disponíveis as ferramentas avançadas de análise espacial. 

Contudo, as funções de seleção e visualização já permitem ao consultor obter 

inúmeras informações do mapa O arquivo que pode ser visualizado neste 

programa está salvo na extensão .pmf. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final de toda esta investigação das características oceanográficas da 

região da Bacia de Pelotas ficou evidente que os estudos realizados nela até 

hoje estão longe de ser suficientes para um perfeito entendimento da dinâmica 

ambiental de toda essa área, entretanto pode-se afirmar que já existem muitos 

trabalhos executados na região com foco de investigação ambiental, sendo no 

Brasil uma das regiões costeira e estuarina mais bem investigadas. 

O banco BACIA_PELOTAS organizado e apresentado através de um 

ambiente SIG revelou-se um ótimo instrumento para consultas das informações 

ambientais que possam interessar a indústria petrolífera com interesse na área. 

A consulta relacionada aos caracteres geográficos atende bem as 

necessidades de descrição ambiental exigida para um estudo de impacto pois 

o diagnóstico será feito fundamentando-se em dados reais e com garantia de 

coincidência com a área de influencia direta estabelecida no Termo de 

Referência próprio.  

Além desta funcionalidade, este trabalho, através da ferramenta 

disponibilizada, constitui-se um padrão para organização de dados coletados 

futuramente ou mesmo os dados que já estão publicados mas não foram aqui 

incluídos. 

Por fim, é muito importante salientar que estudos de caráter regional, de 

pequeno ou grande volume de coletas, sejam encorajados e obtenham 

condições ideais para sua execução, pois se constituem o mecanismo de 

retroalimentação dos dados e informações, de forma que venham a contribuir 

para o esclarecimento e compreensão dos processos oceanográficos. E que os 

resultados das análises sejam disponibilizados através de uma base de dados 

organizada.  
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