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No último dia 09 de outubro do corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu no Clube de 
Engenharia a Terceira Sessão do Ciclo de Seminários Diálogos para a Prática de Desenvolvimento 
Sustentável, promovida pelo Programa de Pós Graduação de Práticas em Desenvolvimento 
Sustentável (PPGPDS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

A apresentação foi estruturada em 02 blocos que consistiram na apresentação do tema pela 
palestrante e posteriormente os participantes puderam fazer seus questionamentos, apontamentos 
e considerações. Estavam presentes estudantes do curso de Mestrado Profissional do PPGPDS, 
estudantes de outras instituições e profissionais e pesquisadores da área. 

A Professora Sheila é Prof. Associada IV e Coordenadora do Laboratório de Bioacústica e Ecologia de 
Cetáceos do Departamento de Ciências Ambientais do Instituto de Florestas da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (LBEC-DCA-IF-UFRuralRJ) desde 1994. Possui graduação em Engenharia 
Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1981), mestrado em Química Orgânica 
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1986) e doutorado em Química Orgânica pela 
Universidade de São Paulo (1990). Faz parte do corpo docente, como professora e orientadora do 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFRuralRJ e  ministrando atualmente as 
disciplinas de Graduação IF-109 Manejo de Fauna e IF-102 Conservação dos Recursos Naturais e de 
Pós-Graduação Ecologia e Conservação de Cetáceos. Desde 1994 desenvolve pesquisas na área de 
Ecologia, com ênfase em Ecologia de Cetáceos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
cetáceos, Sotalia guianenses, Megaptera novaeangliae, Baía de Sepetiba, Bioacústica e 
Comportamento Animal. Na área de Impactos Ambientais, vem realizado trabalhos de medição do 
decaimento sonoro de fontes de levantamentos sísmicos marinhos. 

Durante sua apresentação, a Prof. Sheila inicialmente explicou como são feitos os levantamentos 
sísmicos em busca de petróleo. A região costeira é dividida em blocos, que serão percorridos pelo 
navio e seus equipamentos em linha, de forma a cursar toda a área pesquisada. Durante os trajetos, 
os canhões de ar existentes na embarcação fazem estouros regulares de ar comprimido, cujo som 
penetra nas camadas do solo oceânico. Através do comprimento de onda e da diferença de tempo 
entre as reflexões das ondas emitidas, forma-se com ajuda de equipamentos especializados uma 
imagem tridimensional de toda a constituição da área, como areia e óleo. O problema consiste no 
tempo e arranjo em que os disparos são efetivados. Este trabalho é feito pelo equipamento chamado 



“Array”, que é um conjunto de canhões, de forma que os estouros ocorrem como se todos fossem 
ativados ao mesmo tempo. Esse trabalho é feito por 2 a 3 meses ininterruptamente no mesmo local. 

Após apresentação dessas informações, a palestrante apresentou dados relevantes das baleias e 
golfinhos. Os cetáceos são animais extremamente sensíveis e podem mapear todo o ambiente em 
que se encontram através de sons e ruídos. Assim, os estouros intensos e constantes prejudicam 
tanto a comunicação entre os animais, quanto o sonar (aparelho auditivo, também responsável pela 
produção e emissão do som) de cada indivíduo, pois a frequência dos sons produzidos por ambos 
(cetáceos e Arrays) são muito próximas. Eles produzem sons de baixa frequência que se propagam 
por longas distâncias. 

O impacto sobre os animais depende do tempo de exposição, de forma que o impacto sobre eles é 
maior quanto maior for sua exposição. As perdas auditivas podem ser temporárias em determinadas 
faixas de frequência ou até mesmo permanentes. 

As consequências que estes impactos produzem estão relacionadas ao comportamento próprio dos 
indivíduos e à interação entre eles. Exemplifica-se para o primeiro caso, a perda de áreas críticas de 
alimentação e ou de importância social, como áreas de nascimento e amamentação dos filhotes, 
áreas para o acasalamento e descanso. Essa perda faz com que os animais procurem novas áreas 
para desempenhar tais funções, o que resulta em um aumento da disputa de novas áreas com outras 
populações, exemplificando-se a segunda consequência. 

Durante os estudos que são feitos sobre os impactos causados pelo levantamento sísmico sobre os 
cetáceos, os critérios utilizados são divididos em dois grupos. O primeiro é baseado em danos físicos 
e fisiológicos, como a perda total pelos animais da capacidade de captar sons nas frequências alta, 
média e, principalmente, baixa. O segundo grupo baseia-se nas mudanças comportamentais que 
resultam em distúrbios leves ou até mesmo distúrbios com riscos vitais. 

Em seguida, foi apresentada a norma legal estabelecida no Brasil. O raio de segurança aos cetáceos 
em torno dos navios fonte equivale a 500 metros para todo o país. Esse valor é o mesmo 
estabelecido pela Europa e a maioria dos outros países. No entanto, a Prof. Sheila questiona essa 
uniformização do valor. Visto que o som normalmente não se propaga de maneira uniforme nos 
diferentes oceanos, é inviável estabelecer uma faixa única para toda a costa brasileira, considerando 
as diferenças encontradas nas diferentes áreas brasileiras. Assim, é necessário fazer um estudo 
prévio da propagação sonora em todas as áreas a serem trabalhadas. A partir dessa análise, será 
definido o raio de proteção em função das medidas e das espécies in loco. 

Por fim, sugeriu-se que o Monitoramento Acústico Remoto seja obrigatoriamente utilizado na 
maioria dos levantamentos sísmicos. Esse estudo é feito com auxílio de computadores 
especializados, softwares específicos e microfones de alta precisão que fazem as medições em 
tempo real e durante 24 horas por dia. No entanto, este monitoramento é altamente oneroso e por 
isso ainda pouco utilizado. Por fim, a palestrante encerrou seu estudo alimentando um pouco de 
esperança nos ouvintes, informando que os primeiros protótipos desse sistema já estão sendo 
utilizando em alguns estudos nos Estados Unidos e Europa. 

 

 


