
1º WORKSHOP 

Rio Grande, 08 e 09 de março de 2012. 
 

AGENDA 
08 de março 

 

09:00h – Abertura e boas-vindas. 

09:15h – Apresentação do escopo do projeto e sua inserção nas políticas públicas federais. 

09:45h – Apresentação dos aspectos técnicos do projeto. 

10:15h – Coffee break. 

10:30h – Apresentação da experiência da FURG com mapeamentos de sensibilidade a óleo no RS. 

12:00h – Almoço 

13:30h – Discussão sobre estratégias de execução do projeto e integração entre as diversas equipes. 

16:00h – Coffee break. 

16:15h – Discussão sobre estratégias de execução do projeto e integração entre as diversas equipes. (continuação). 

18:00h – Encerramento. 

 

09 de março 

 

08:30h – Definição de levantamento piloto e treinamento das equipes de campo e de laboratório. 

11:00h – Considerações finais. 

12:00h – Encerramento.  



Dispositivos Legais 

II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND: 
redirecionamento das atividades petrolíferas para o e ambiente 
marítimo. Visava assegurar o monopólio da Petrobras 
 
Lei n

 
 9.478/1997, quebra do monopólio. Empresas privadas 

podem executar operações de exploração e produção. 
 
Lei N

 
 9.966/2000, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e 

a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 
outras substâncias nocivas e perigosas em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências”.  
 
Decreto Nº 4.871/2003, que “dispõe sobre a instituição dos 
Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo em águas 
sob jurisdição nacional”. 
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Entre 2000 e 2005, o petróleo e o gás natural obtidos a partir dos poços  
marítimos corresponderam, respectivamente a 85% e 59% do total do país 



Estes dados não 
incluem vazamentos 
de gás e outras  
substâncias químicas. 
 (Fonte IBAMA) 



CARTAS DE SENSIBILIDADE AO ÓLEO - CARTAS SAO 

Marco técnico referencial 

2002 – Referencial teórico: programa de 
contenção à derrames de óleo da 
NOOA, adaptado à realidade brasileira 
com participação da Autoridade 
marítima, Petrobras, comunidade 
científica e ONG's. 



OBJETIVOS DAS CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

PLANOS DE CONTINGÊNCIA: no planejamento de prioridades de proteção, 
estratégias de contenção, remoção e quantificação de recursos necessários 
ao combate de derramamentos de óleo; 

 

OPERAÇÕES DE COMBATE A DERRAMES DE ÓLEO: possibilitando a avaliação 
de danos e facilitando a identificação dos locais especialmente sensíveis, 
“áreas de sacrifício”, rotas de acesso e quantificação / localização de 
equipamentos de resposta; 

 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL: avaliação de recursos em perigo; estudos de 
impacto ambiental; auxílio na definição de locais de instalação de 
empreendimentos da indústria do petróleo; reforço dos instrumentos 
políticos e administrativos de ordenamento territorial. 



TIPOS DE CARTAS DE SENSIBILIDADE 

• CARTAS ESTRATÉGICAS (DE ABRANGÊNCIA REGIONAL / BACIA 
MARÍTIMA) - grandes vazamentos em áreas remotas 
(“offshore”)

 
 

 

• CARTAS TÁTICAS (DE ESCALA INTERMEDIÁRIA / TODO O 
LITORAL DA BACIA) - derramamentos de porte médio a alguma 
distância das instalações da indústria (ao largo do litoral)

 
 

 

• CARTAS OPERACIONAIS / DE DETALHE (LOCAIS DE ALTO RISCO 
/ SENSIBILIDADE) - até derrames localizados (em pontos 
específicos da costa). 

Atender a todos os níveis de derrame de óleo; 



Carta Estratégica 



Carta Tática 



Carta Operacional 



COR 

 
ÍNDICE 

 
CÓDIGO 

 
TIPOS DE COSTA 

 R 

 
G 

 
B 

 
ISL 6 

ISL 7 

ISL 8 

ISL 9 

ISL 10 

0  149  32  

214 186 0 

225 232 0 

248 163 0 

214 0 24 

Praias de cascalho (seixos e calhaus); costa de detritos calcários; 
depósito de tálus; enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) 
expostos; plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções 
lateríticas (disformes e porosas). 

Planície de maré arenosa exposta; terraço de baixa-mar. 

Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada; escarpa / encosta de rocha 
não lisa, abrigada; escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados; 
enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) 
abrigados. 

Planície de maré arenosa / lamosa abrigada e outras áreas úmidas 
costeiras não vegetadas; terraço de baixa-mar lamoso abrigado; recifes 
areníticos servindo de suporte para colônias de corais. 

Deltas e barras de rio vegetadas; terraços alagadiços, banhados, brejos, 
margens de rios e lagoas; brejo salobro ou de água salgada, com 
vegetação adaptada ao meio salobro ou salgado; apicum; marismas; 
manguezal (mangues frontais e mangues de estuários). 

NOTA: Face às dificuldades para reprodução perfeita das tonalidades adotadas, pois estas podem variar dependendo da impressão, a escala de 
cores deverá ser entendida como um guia a ser obrigatoriamente ajustado passo-a-passo, de modo à obtenção de cores no padrão internacional 
acima apresentado (R – red / vermelho; G – green / verde; B – blue / azul). 

Informações que compõem a carta 



PADRÕES DE CIRCULAÇÃO OCEÂNICA E COSTEIRA 

1,51,5

PRPR

PIPI

PDPD

0,50,5

0,50,5

 
 

 

Parâmetros 
 

Símbolos 

Praia Dissipativa: tipo de praia de baixa declividade, com declividade da face praial da ordem de 3º a 5º (zona intermarés larga), em que a energia 
das ondas na face praial (“beachface”) é dissipada acentuadamente pelo atrito na zona de arrebentação ou zona de surfe (“surf zone”), que apresenta 
grande largura. 

Praia Refletiva: tipo de praia de alta declividade (≥ 10º) em que a energia das ondas é predominantemente dissipada na face praial (“beachface”), 
devido à quase inexistência de uma zona de surfe. 

 
 Praia Intermediária: tipo de praia com declividade da face praial (“beachface”) de 3º a 10º, com características morfológicas e dinâmicas 
intermediárias entre as praias dissipativa e refletiva, apresentando grande variabilidade topográfica da praia e zona de surfe. 

Amplitude de Maré: diferença entre os níveis da água na preamar e na baixa-mar, ou seja, diferença entre as alturas da maré na preamar e na baixa-
mar; no caso, refere-se à amplitude máxima da maré (em sizígia); a amplitude de maré representa um importante elemento na definição da 
intensidade dos processos costeiros, em função das velocidades das correntes de maré resultantes. 
 

Área de Erosão: área sujeita a processo de erosão costeira, que pode atuar tanto em costas rasas (com praias) como em costas escarpadas (com 
falésias); a erosão é caracterizada pela retrogradação da linha de costa decorrente de déficits no balanço sedimentar induzido tanto por fatores 
naturais quanto por intervenção antrópica. 
 

Transporte litorâneo: direção residual de transporte entre a zona de surfe e a praia, induzido pela obliqüidade de incidência das ondas. Formada por 
uma corrente longitudinal (longshore current) e correntes de retorno (rip currents). 
 

Correntes de maré: Correntes geradas pela variação da maré. Caracterizam-se pela inversão periódica da direção do fluxo. São importantes em áreas 
confinadas, especialmente em canais de maré, estuários e estrangulamentos de relevo. 

  
 

Correntes de Verão (m/s): circulação oceânica superficial predominante no verão, indicada por sua direção e por sua velocidade em metros por 
segundo (para obter a velocidade em nós, multiplicar o valor da velocidade em m/s por 1,94). 

Correntes de Inverno (m/s): circulação oceânica superficial predominante no inverno, indicada por sua direção e por sua velocidade em metros por 
segundo (para obter a velocidade em nós, multiplicar o valor da velocidade em m/s por 1,94). 



SIMBOLOGIA - RECURSOS BIOLÓGICOS NAS CARTAS SAO 

Grupo Mamíferos (marinhos e terrestres): cor marrom (RGB: 215/153/52) 

Distribuição espacial:  

Mamíferos terrestres 

Roedores (capivara / ratão do banhado 
/ furão / quati / guaxinim) 

Mamíferos aquáticos 

Grandes cetáceos (baleias) 

Pequenos cetáceos (golfinhos / botos) 

Pinípedes (focas / leões marinhos / 
elefantes marinhos) 

Pinípedes (lobos marinhos) 

Sirênios (peixes-bois) 

Mustelídeos (lontras / ariranhas / 
iraras) 

Símbolos Grupo  



ÍCONES REPRESENTATIVOS DE INFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS A SEREM EMPREGADOS NAS CARTAS SAO 

Áreas sob gestão especial 

Unidade de conservação terrestre 

Unidade de conservação marinha 

Instalações navais 

Outras instalações militares 

Fortalezas / Fortes históricos  

Símbolos Grupo  



Índice 10 (ISL 10) – Zonas pantanosas com vegetação acima d'água: 
 
Deltas e barras de rio vegetadas 
Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas 
Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou salgado; apicum 
Marismas 
Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários) 
 
Características – Ambientes de baixa energia; substrato plano, lamoso a arenoso, sendo mais comuns 
os solos muito orgânicos lamosos; declive geralmente muito baixo, menor que 3 graus (zona 
intermarés potencialmente extensa); sedimento saturado com água, com baixa permeabilidade a não 
ser pela presença de orifícios feitos por animais; sedimentos moles de baixíssima trafegabilidade. 
 
Comportamento potencial do óleo / Ações de resposta – A penetração de óleo é limitada pelos 
sedimentos saturados de água; possibilidade de cobertura direta da vegetação pelo óleo na zona 
intermarés; cobertura direta com óleos viscosos pode sufocar os organismos bênticos e sistemas de 
raízes; o impacto na biota pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves ou frações dispersas) ou 
asfixia (óleos pesados); a remoção natural ocorre de forma extremamente lenta, devido aos baixos 
níveis de energia e biodegradação (condição anaeróbia do substrato) desses ambientes; constituem os 
hábitats mais sensíveis devido à elevada riqueza e valor biológico; funcionam como verdadeiras 
armadilhas de retenção de óleo; o substrato mole e a dificuldade de acesso tornam a limpeza 
impraticável; o esforço nesse sentido tende a introduzir o óleo nas camadas mais profundas e agravar o 
dano. 



ISL 10 

Manguezal precedido de terraço de baixa-
mar lamoso. 

Manguezal (mangues frontais e mangues 
de estuários). 

Marismas. 



ISL 10 

Manguezal (mangues de estuários). 

Manguezal (mangues frontais e mangues 
de estuários). 



Estuário do Rio Itajaí 

Bacia de Santos 

























Produção Científica Relacionada à metodologia de Mapeamento de sensibilidade ambiental 
a derramamento de óleo – CARTAS SÃO. Bacia de Santos e Ceará Potiguar. 
 
Cabral, Alexandre P; Miguens, A; Prieto, J; Muehe, D.; Vieira, R C ; Vieira, E ; Silva, C. Projetos cartas SAO - Carta de 
Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo: Bacia do Ceará. In: Congresso Brasileiro de Oceanografia'2004, 
2004, Itajaí. Livro de Resumos Congresso Brasileiro de Oceanografia - XVI Semana Nacional de Oceanografia. Itajaí: 
Universidade do Vale do Itajaí, 2004. 
 
Cabral, A.P.; Gherardi, D.F.M.; Baptista, E.; Nicolodi, J. L.; Carvalho, L.R. Cartas de sensibilidade ambiental à poluição por 
óleo: bacias de Sergipe-Alagoas e Pernambuco-Paraíba. In: XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2007, 
Florianópolis. Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Florianópolis, 2007. v. 1. 
 
CARDOSO, C. D. P. Estudo da macrofauna bêntica de praias arenosas do Parque Estadual da Ilha do Cardoso como 
subsídio à elaboração de cartas de sensibilidade ambiental a derrames de petróleo. 2006. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Ecologia) Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio 
Claro, 2006. 
 
CARDOSO, C. D. P . Processo de Recolonização da Meiofauna em Áreas Sublitorais do Sistema Estuarino de Laguna: 
Influência do Tipo de Sedimento. In: I Congresso Brasileiro de Oceanografia, 2004, Itajaí -SC. Livro de Resumos do 
CBO´2004. Itajaí -SC : Flávio Xavier Souto / Rodrigo Jair da Silva (Bicudo), 2004. v. 1. p. 94-94. 
 
CARDOSO, C. D. P.; DIAS-BRITO, D.; NETTO, S. Estudo da macrofauna bêntica de três praias arenosas do Parque Estadual 
da Ilha do Cardoso como subsídio a elaboração de cartas de Sensibilidade Ambiental a derrames de óleo. In: Congresso 
Latino Americano de Ciências do Mar, 2007, Florianópolis. Livro de resumos do XII Congresso Latino Americano de 
Ciências do Mar, 2007. 
 
CANTAGALLO, C.; MILANELLI, J. C. C.; DIAS-BRITO, D. Limpeza de Ambientes Costeiros Contaminados por Petróleo: uma 
revisão. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v. 2, p. 1-12, 2007. 



CANTAGALLO, C.; GARCIA, G. J.; MILANELLI, J. C. C. Mapeamento de Sensibilidade Ambiental a Vazamentos de Petróleo do 
Estuário de Cubatão e Entorno, Estado de São Paulo (submetido). In: XXIII Congresso Brasileiro de Cartografia, 2007, Rio 
de Janeiro. Anais, 2007. 
 
Carmona, Sávio Luis. Um modelo de banco de dados geográficos para a resposta ao derramamento de óleo baseado na 
vulnerabilidade e sensibilidade do litoral paulista. 2005. 193 f. Tese (Doutorado em Oceanografia Química e Geológica) - 
Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Moyses Gonsalez 
Tessler. 
Carmona, Sávio Luiz; Gherardi, D. F. M.; Tessler, M. G. Environment sensitivity mapping and vulnerability modeling for oil 
spill response along the São Paulo State coastline. Journal of Coastal Research, Royal Palm Beach, Florida, v. 39, n. SI, p. 
1456-1459, 2006. 
 
Carvalho, Melissa; Gherardi, D. F. M.; Braga, Claudia Zuccari Fernandes. Mapeamento da sensibilidade ambiental ao 
impacto por óleo de um segmento da costa entre os estados do Rio Grande do Norte e ceará utilizando imagens landsat 
7/ETM+ e sistema de informação geográfica. In: I Simpósio Brasileiro de Oceanografia, 2002, São Paulo. CD-ROM, 2002. 
 
DEVIDS, C. C. Avaliação dos métodos de limpeza usados em ambientes costeiros atingidos por óleo. 2005. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Ecologia) – Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, Rio Claro, 2005. 
 
Gherardi, D. F. M.; Braga, Claudia Zuccari Fernandes. Utilização de imagens TM-Landsat para o mapeamento do índice de 
vulnerabilidade ambiental ao impacto por óleo da zona costeira entre Rio Grande do Norte e Ceará, Brasil. In: X Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2001, Foz do Iguaçu. Anais do X Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Foz 
do Iguaçu: Fábrica da Imagem, 2001. p. 25-25. 
 
Klein, A. H. F.; Petermann, Rafael Mueller; Araújo, R. S.; Silva, Ana Fátima da; Oliveira, Tatiana Crystina Rocha de; Menezes, 
João Thadeu de; Sperb, Rafael Medeiros . Environmental sensitivity index (ESI) maps for the shoreline of the state of Santa 
Catarina, southeastern Brazil. In: I Simpósio Internacional de Ciências del Mar/Simposio GLOBEC-IMBER, 2007, Valência. 
ISMS07 Book of Abstracts, 2007. 
 



LIMA, M. V. Mapeamento de Sensibilidade ambiental ao Óleo do Arquipélago de Ilhabela – SP. 2007. (Mestrado em 
Geociências e Meio Ambiente) – Programa de Pós Graduação em Geociências e Meio Ambiente, Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro. 
 
MARTINS, D. S. F. Contribuição para a elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo: 
Impactos sócio-ambientais na atividade pesqueira. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) 
Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2006. 
 
MARTINS, D. S. F; BRAGA, R. Análise das consequências dos derrames de óleo sobre a atividade da atividade da pesca 
artesanal no município de São Sebastião. Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro ENCOGERCO, 2006, 
Florianópolis. In: Anais do III Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro ENCOGERCO, 2006. 
 
Melissa Carvalho. Mapeamento da sensibilidade ambiental da zona costeira entre Fortim (Ce) e Areia Branca (RN) à 
derramamentos de óleo, utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica. 2003. 254 
f. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Douglas Francisco Marcolino Gherardi. 
 
Pereira, Pedro de Souza. A morfodinâmica e sensibilidade das praias do Rio Grande do Sul e sua relação com possível 
derrame de petróleo. 2006. Estudos Ambientais na Área de Atuação da Indústria do Petróleo – PRH 27 – Furg/Anp/MCT. 
 
PINCINATTO, F. L. Mapeamento da Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo na Região Costeira de São 
Sebastião e Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. 2007. (Mestrado em Geociências e Meio Ambiente) – Programa 
de Pós Graduação em Geociências e Meio Ambiente, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro. 
 
Oliveira, Tatiana Crystina Rocha de; Petermann, Rafael Mueller; Klein, A. H. F. Determinação do Índice de Sensibilidade 
do Litoral (ISL) ao derramamento de óleo para região sudeste e sul do Estado de Santa Catarina. In: XII Congresso Latino-
Americano de Ciências do Mar, 2007, Florianópolis. Livro de Resumos - XII Congresso Latino-Americano de Ciências do 
Mar, 2007. 
 



SILVA, Ana Fátima da; PETERMANN, Rafael Mueller; SPERB, Rafael Mederios; KLEIN, A. H. F.; MENEZES, João Thadeu de. 
Índice de sensibilidade do litoral (ISL) ao derramamento de óleo na porção centro-sul do Estado de Santa Catarina. In: XII 
Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar, 2007, Florianópolis. Livro de Resumos - XII Congresso Latino-Americano 
de Ciências do Mar, 2007. 
 
TINÓS. T. M. Contribuição para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para o Derramamento de Óleo: Os 
Impactos Socioeconômicos na Atividade Turística em Ilhabela SP. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Geografia) Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2006. 
 
WIECZORECK, A. Mapeamento de sensibilidade a derramamentos de petróleo do Parque Estadual da Ilha do Cardoso – 
PEIC e áreas de entorno. 2006. Dissertação (Mestrado em Geociências e Meio Ambiente) – Programa de Pós Graduação 
em Geociências e Meio Ambiente, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro. 
 
WIECZOREK, A.; D, Dias-Brito; MILANELI, J. C. Mapping Oil Spill Environmental Sensitivity in Cardoso Island State Park and 
surroundings areas, São Paulo, Brazil. Ocean & Coastal Management, 2007. 
 
 
WIECZOREK, A; DIAS-BRITO, D;  MILANELI, J. C.C. Oil Spill Environmental Sensitivity In Cardoso Island State Park and 
Surroundings Areas, São Paulo, Brazil. Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro ENCOGERCO, 2006, Florianópolis. 
In: Anais do III Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro ENCOGERCO, 2006. 
 
WIECZOREK, A; D, Dias-Brito ; MILANELI, J. C. . Mapeamento dos Ambientes Costeiros do Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso. In: Congresso Brasileiro de Oceanografia, 2005, Vitória. Anais do IV Congresso Brasileiro de Oceanografia, 2005. 



O nosso projeto: 



Oficina 1: Início do projeto. Consiste em balizar a atuação das 
diversas equipes, principalmente em termos de obtenção dos 
dados e construção da base cartográfica, bem como detalhar 
os procedimentos a serem adotados. 
 
Oficina 2: Pré Campo. Definição detalhada das metas a serem 
obtidas em campo. Padronização dos procedimentos. 
Capacitação das equipes de campo 
 
Oficina 3. Meio do Projeto. Tem como objetivo a avaliação do 
conjunto de dados obtidos, análise dos principais problemas 
enfrentados e definição dos procedimentos para a elaboração 
do BDG e das cartas SAO.  
 
Oficina 4: Fim do projeto. Visa à análise dos produtos obtidos 
(cartas SAO + BDG) e diretrizes para a elaboração do Atlas. 



Resultados Esperados 
  
1 - Cartas de sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo 
(Cartas SAO), em papel e meio digital, para a Bacia de Pelotas, nos 
níveis de detalhamento estratégico, tático e operacional, conforme 
as Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de Cartas são 
para Derramamentos de Óleo (MMA, 2007) e as orientações dos 
Anexos contidos no edital CNPq 22/2011; 
 
2 - Modelo de Bancos de Dados Geográficos (BDG) estruturado 
conforme as Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de 
Cartas são para Derramamentos de Óleo (MMA, 2007) e as 
orientações dos Anexos contidos no edital CNPq 22/2011; 
 
3 - Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia de Pelotas 
conforme as Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de 
Cartas são para Derramamentos de Óleo (MMA, 2007) e as 
orientações dos Anexos contidos no edital CNPq 22/2011. 





Quantas e quais cartas devemos fazer ? 







Tramandaí 

Porto Alegre / Rio Guaíba 

Rio Grande 


