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Apresentação 

A utilização do Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa 
no Sistema PETROBRAS tem como objetivo a uniformização de 
procedimentos de avaliação da extensão da cobertura de óleo na 
costa em casos de emergência e a capacitação de profissionais 
internos e externos à empresa.

A realização sistemática e padronizada de avaliações de óleo em 
linha de costa por meio de formulários é uma iniciativa pionei-
ra no Brasil. Foi efetuada pela primeira vez na Baía de Guana-
bara em julho de 2000, pelo Centro de Pesquisas da Petrobras 
(CENPES) e Instituto Baía de Guanabara (IBG), com o intuito de 
mapear as áreas atingidas pelo derramamento de óleo ocorrido 
na Baía de Guanabara em janeiro de 2000, utilizando metodolo-
gia elaborada pela National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA).

A análise dos formulários de Avaliação de Óleo em Linha de Cos-
ta permite o mapeamento das regiões atingidas por óleo, bem 
como a determinação da extensão e intensidade de recobrimen-
to das mesmas. É uma técnica bastante útil para a tomada de 
decisões quanto às ações de limpeza e medidas de tratamento 
artificiais, bem como para o acompanhamento da eficiência das 
medidas adotadas e dos processos naturais de remoção do óleo 
do meio. 

A metodologia apresentada tem por base o documento Shore-
line Assessment Manual, elaborado pela NOAA, com adaptações 
feitas para os ecossistemas costeiros brasileiros e a criação de 
um formulário específico para avaliação de óleo em manguezais. 
O trabalho inclui um manual teórico, com a explicação da meto-
dologia, manual de campo e formulários. 
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Introdução 

Nas últimas décadas tem-se verificado um constante progres-
so da tecnologia de segurança operacional na exploração e no 
transporte de petróleo. Apesar disso, o risco de acidentes per-
manece e os danos decorrentes constituem uma ameaça para 
regiões costeiras em todo o mundo. O presente manual sur-
giu da necessidade de padronizar e sistematizar as atividades 
de Avaliação de Óleo em Linha de Costa brasileira, de modo que 
possam ser realizadas da forma mais rápida, simples e eficiente 
possível, contribuindo para a maior eficácia das medidas de res-
posta e tratamento em caso de derramamentos de óleo. 

A realização sistemática e padronizada de avaliações de óleo em 
linha de costa por meio de formulários é ainda uma iniciativa pio-
neira no Brasil. Foi efetuada pela primeira vez na Baía de Guana-
bara em julho de 2000 pela PETROBRAS/CENPES, com o intuito 
de mapear as áreas atingidas pelo derramamento de óleo de 18 
de janeiro do mesmo ano. A análise dos formulários permite não 
só o mapeamento das regiões atingidas por óleo, mas também 
a determinação da extensão e intensidade de recobrimento das 
mesmas, apresentadas visualmente e de modo a permitir fácil 
interpretação. É, portanto, um recurso bastante útil para auxi-
liar no contexto mais amplo do processo de avaliação de impacto 
ambiental de derramamentos de óleo, contribuindo na tomada 
de decisões de tratamento e no acompanhamento do processo 
natural e artificial de limpeza.

Nos Estados Unidos as avaliações de linha de costa são execu-
tadas por equipes altamente treinadas, compostas de especia-
listas, agências governamentais e de meio ambiente e outros, 
e englobam não só a análise das condições de óleo nas regiões 
atingidas, mas também recomendações de medidas de trata-
mento. São realizadas várias avaliações nas mesmas áreas, para 
monitorar a eficácia e os efeitos de tais medidas de tratamento, 
de modo que a necessidade de mudanças de metodologias, tra-
tamentos adicionais e restrições possam ser examinados. 

Em qualquer lugar do mundo, as avaliações de óleo na linha de 
costa devem ser feitas sistematicamente e são cruciais na to-
mada de decisões a respeito das medidas de tratamento a se-
rem utilizadas, ainda que estas decisões não sejam recomenda-
das pela equipe de campo.

Deve-se sempre levar em conta:

 o potencial de exposição humana, seja por contato direto 
com o óleo, seja por meio de alimentos (frutos do mar); 
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 a extensão e duração dos impactos ambientais caso o 
óleo não seja removido;

 os fluxos naturais de remoção de óleo;
 a probabilidade de outros recursos sensíveis serem afe-

tados por óleo deslocado; e
 a possibilidade de as medidas de tratamento e limpeza 

causarem danos maiores que os provocados pelo óleo.

Este manual descreve alguns aspectos da condução de uma ava-
liação de óleo em linha de costa, tratando dos procedimentos 
e das etapas de tais avaliações, sem vinculação direta com os 
procedimentos de limpeza. Destina-se a ser usado como guia de 
campo e como ferramenta de treinamento, e tende a estar em 
constante atualização, na medida em que cresça a experiência 
brasileira no setor.

Métodos de Avaliação de  
Óleo em Linha de Costa

O que é um programa de avaliação de linha de costa?

 É uma abordagem sistemática que utiliza terminologia 
padronizada na coleta de dados sobre condições de óleo 
na linha de costa.

 É flexível em termos de dimensão da pesquisa e nível de 
detalhe dos dados coletados.

O processo de avaliação de óleo em linha de costa gera uma “fo-
tografia” das condições de óleo nas regiões analisadas no perío-
do em que são realizadas as pesquisas de campo e produz um 
resultado semiquantitativo da extensão e severidade com que 
o óleo atingiu a costa. Ele deve ser facilmente modificado para 
adequar-se às condições do derramamento. Deve, ainda, ser o 
mais simples possível, embora amplo o suficiente para atender a 
todas as questões relativas à limpeza de linha de costa. 

É importante lembrar que o resultado de uma avaliação de óleo 
em linha de costa é estanque e reflete o período em que foram 
efetuadas as pesquisas de campo. No entanto, as condições de 
óleo em qualquer tipo de costa são mutáveis e inconstantes, de-
vido não só a ações artificiais de limpeza, mas à ação do mar, de 
chuvas, de ventos e outras causas.

Há diversos tipos de avaliações de óleo na linha de costa que po-
dem ser adaptadas para condições específicas de determinados 
derramamentos, tipos de óleo ou tipos de linhas de costa. As 
mais comuns são as Avaliações “Geográficas” de Óleo na Linha de 
Costa e as Avaliações “Tópicas” de Óleo na Linha de Costa.
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Avaliações “Geográficas” de Óleo em Linha de Costa

Esta abordagem de avaliação de óleo em linha de costa produz 
informações específicas sobre as condições de óleo em diferen-
tes ecossistemas (praias, costões rochosos e manguezais), sen-
do que neste último foi feita uma adaptação, visando à utilização 
da metodologia para sua aplicação em regiões tropicais. É sobre 
ela que trataremos neste manual.

Ela envolve:

 o preenchimento de formulários e desenho de croquis 
para cada segmento; e

 também as recomendações detalhadas para cada seg-
mento, identificando lugares específicos a serem limpos.

É usada no caso de:

 derramamentos muito pequenos em que todos os locais 
atingidos podem ser prontamente inspecionados pela 
mesma equipe;

 derramamentos muito grandes, em que várias equipes 
são necessárias;

 tipos diferentes de linhas de costa terem sido atingidos; 
e

 áreas nas quais as condições de óleo devem ser total-
mente documentadas, tais como:
 condições de derramamento em que os problemas de 

limpeza não estão claramente aparentes (ex.: locais 
em que o óleo está enterrado e só pode ser localizado 
cavando-se o solo e em que são necessárias várias 
pesquisas para garantir que foi retirado); e

 áreas com restrições relativas aos recursos atingidos, 
que precisam ser claramente identificados no campo.

Avaliações “Tópicas” de Óleo em Linha de Costa

Esta abordagem concentra-se mais no tipo de óleo e derrama-
mento e menos no tipo de linha de costa atingida. Costuma ser 
apropriada para derramamentos em que o óleo está relativa-
mente uniforme, ou quando o tipo de linha de costa não é espe-
cialmente sensível, como é o caso de estruturas artificiais.

Ela envolve:

 a realização de levantamentos pela equipe, para familia-
rizar-se com o local e identificar condições de óleo para 
cada tipo de linha de costa ou recurso de interesse. 
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É usada no caso de:

 derramamentos em que um pequeno volume de óleo se 
espalha por uma área extensa;

 tipos de linha de costa artificiais, como quebra-mares, 
com poucos recursos sensíveis;

 monitoramento de trabalhos de limpeza que se esten-
dem por um longo período de tempo devido a “rederra-
mamentos” crônicos; e

 mudanças sazonais no óleo atingindo a linha de costa.

Principais Tipos de Linha de  
Costa Encontrados no Brasil1

Os principais tipos de linha de costa encontrados no Brasil estão 
descritos no Manual Básico para Elaboração de Mapas de Sensi-
bilidade Ambiental a Derrames de Óleo no Sistema PETROBRAS, 
elaborado com base na metodologia utilizada pela NOAA.

Substratos Impermeáveis, Expostos, de Declividade 
Alta a Média – Índice de Sensibilidade 1

 Costões rochosos lisos.
 Falésias em rochas sedimentares.
 Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artifi-

ciais).

Principais características ambientais:

 exposição freqüente a ondas de um ou mais metros de 
altura ou a fortes correntes de maré;

 tendência refletiva;
 substrato impermeável e sem rugosidades, incapaz de 

acumular óleo de forma significativa, ou seja, com pouca 
probabilidade de penetração;

 declividade superior a 30 graus (zona entremarés es-
treita); e

 fauna resistente a elevados impactos hidráulicos.

Impactos/Ações de resposta:

 não há penetração de óleo;
 baixa permanência do óleo; e
 a remoção do óleo tende a ocorrer rapidamente, não ha-

vendo, em geral, necessidade de limpeza.

1 PETROBRAS, 2002. Manual Básico para Elaboração de Mapas de Sensibilidade Ambiental a 
Derrame de Óleo no Sistema PETROBRAS. Ambientes Costeiros e Estuarinos.
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Estrutura 

artificial 

exposta

Costão rochoso 

liso, exposto, de 

alta declividade

Falésias em rocha 

sedimentar
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Substratos Impermeáveis, Expostos, Sub-horizontais – 
Índice de Sensibilidade 2

 Terraços ou substratos de declividade média, expostos 
(terraço ou plataforma de abrasão, terraço arenítico 
exumado etc.).

Principais características ambientais:

 exposição freqüente a ondas de um ou mais metros de 
altura ou a fortes correntes de maré;

 tendência refletiva;
 substrato impermeável e sem rugosidades, incapaz de 

acumular óleo de forma significativa, podendo, porém, 
apresentar fina cobertura de sedimentos mobilizáveis;

 declividade geralmente inferior a 30 graus (zona entre-
marés mais larga que as relativas às feições classifica-
das no índice de sensibilidade 1);

 possibilidade de sedimentos se acumularem na base da es-
carpa, sendo, no entanto, removidos nas tempestades; e

 fauna resistente a elevados impactos hidráulicos.

Impactos/Ações de resposta:

 não há penetração de óleo;
 limpeza geralmente desnecessária devido à tendência de 

remoção rápida por ação das ondas; e
 a remoção de depósitos de óleo na faixa da preamar pode 

ser necessária no caso de uso intensivo para recreação, 
com o intuito de proteger espécies animais.
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Costão rochoso liso, exposto, com declividade média

Terraço rochoso liso, exposto
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Substratos Semipermeáveis; Baixa Penetração/
Soterramento de Petróleo – Índice de Sensibilidade 3

 Praias dissipativas, de areia fina a média, expostas.
 Praias de areia fina a média, abrigadas.

Principais características ambientais:

 reflexão média das ondas;
 praias com declividade da face praial inferior a 5 graus 

(zona entremarés larga);
 sedimentos bem selecionados e geralmente compactos 

(fundo duro);
 percolação do óleo geralmente inferior a 10cm;
 baixa mobilidade do perfil praial, portanto baixo potencial 

de soterramento; e
 sedimentos superficiais sujeitos à remobilização freqüen-

te por ação das ondas.

Impactos/Ações de resposta:

 penetração de óleo geralmente inferior a 10cm;
 a possibilidade de soterramento do óleo é mínima devido 

à lenta mobilidade da massa sedimentar, mas em praias 
expostas há certo risco de soterramento após fase ero-
siva de tempestades;

 os impactos sobre as comunidades bióticas entremarés 
podem ser severos (afetando espécies de moluscos e 
crustáceos economicamente importantes);

 a limpeza pode tornar-se necessária, principalmente em 
praias abrigadas, nas quais o óleo tende a permanecer 
por falta de mecanismo de remoção; e

 é possível o tráfego de veículos nas praias, respeitando o 
ciclo de marés.
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Praia de areia 

fina e baixa 
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Praia de areia 

fina, abrigada

Praia de areia 

média, abrigada
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Substratos de Média Permeabilidade;  
Penetração/Soterramento de Petróleo Moderado – 
Índice de Sensibilidade 4

 Praias de areia grossa.
 Praias intermediárias, de areia média a fina, expostas.

Principais características ambientais:

 declividade da face praial entre 5 e 15 graus;
 substratos moderadamente permeáveis;
 percolação do óleo geralmente inferior a 10cm;
 mobilidade sedimentar relativamente elevada (acumula-

ção de até 20cm por ciclo de maré); e
 soterramento potencial de óleo.

Impactos/Ações de resposta:

 penetração de óleo até 25cm de profundidade;
 a mobilidade do sedimento tende ao soterramento;
 possibilidade de ocorrência de seqüência de estratos 

com e sem contaminação, exigindo o manuseio de grande 
volume de sedimentos;

 os impactos sobre as comunidades bióticas entremarés 
podem ser severos (afetando espécies de moluscos e 
crustáceos economicamente importantes);

 limpeza difícil, agravada pela tendência de o equipamento 
misturar ainda mais o óleo com o sedimento; e

 o tráfego de veículos pode não ser possível.
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Praia de areia grossa e alta declividade

Praia de estado intermediário, exposta, de areia fina
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Substratos de Média a Elevada Permeabilidade;  
Alta Penetração/Soterramento de Petróleo –  
Índice de Sensibilidade 5

 Praias mistas de cascalho e areia.
 Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregu-

lar ou recoberta de vegetação.

Principais características ambientais:

 energia variada das ondas e das correntes de maré;
 declividade da face praial entre 8 e 15 graus nos casos 

de substratos móveis, ou sub-horizontal em substratos 
duros;

 média a elevada permeabilidade do substrato (mistura 
de cascalho e areia);

 participação relativa da fração de cascalho (>2mm) de 
pelo menos 20% na composição do sedimento;

 o cascalho pode ser composto de fragmentos de rochas, 
conchas ou corais;

 percolação do óleo até 50cm de profundidade;
 mobilidade sedimentar muito elevada no ciclo tempesta-

de/pós-tempestade;
 potencial de erosão durante tempestades e posterior 

soterramento;
 densidade da fauna bêntica relativamente baixa, podendo 

ser elevada no nível da baixa-mar; e
 superfície irregular ou recoberta de vegetação, no caso 

de substratos duros.

Impactos/Ações de resposta:

 penetração de óleo até 50cm de profundidade;
 a maior profundidade de percolação do óleo dificulta a 

operação de limpeza, podendo esta causar erosão ou 
problemas de descarte;

 possibilidade de ocorrência de seqüência de estratos 
com e sem contaminação, exigindo o manuseio de grande 
volume de sedimentos;

 os impactos sobre as comunidades bióticas entremarés 
podem ser severos (afetando espécies de moluscos e 
crustáceos economicamente importantes);

 limpeza difícil, agravada pela tendência de o equipamento 
misturar ainda mais o óleo com o sedimento;

 baixa trafegabilidade potencial desse tipo de costa;
 a persistência do óleo pode ser alta se houver soterra-

mento ou retenção em irregularidades do substrato; e
 tempestades periódicas podem ajudar a remoção e/ou 

soterramento do óleo.
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Plataforma de abrasão  
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Substratos de Elevada Permeabilidade;  
Alta Penetração/Soterramento de Petróleo –  
Índice de Sensibilidade 6

 Praias de cascalho (seixos e calhaus).
 Depósito de tálus.
 Enroncamentos (riprap, guia corrente, quebra-mar).
 Plataforma ou terraço recoberto por concreções laterí-

ticas ou bioconstrucionais.

Principais características ambientais:

 elevada variabilidade anual no grau de exposição e, conse-
qüentemente, na freqüência de mobilização de sedimen-
tos por ação das ondas;

 declividade da face praial entre 10 e 20 graus (zona en-
tremarés moderada);

 elevada permeabilidade do substrato (cascalho) ou subs-
tratos rochosos com muitas reentrâncias;

 potencial soterramento de erosão durante tempes-
tades;

 baixíssima trafegabilidade;
 baixíssima reposição natural dos sedimentos; e
 densidade da fauna bêntica relativamente baixa, podendo 

ser elevada no nível da baixa-mar.

Impactos/Ações de resposta:

 penetração de óleo até 100cm de profundidade;
 praias de cascalho se encontram no nível mais elevado 

de impacto devido à facilidade e profundidade de perco-
lação do óleo e conseqüente dificuldade de remoção;

 a persistência do óleo pode ser alta se há soterramento 
ou se as tempestades após o soterramento forem pouco 
freqüentes;

 a limpeza da costa pode ser difícil devido à grande profun-
didade de penetração do óleo e baixa trafegabilidade; e

 no caso de enroncamentos, uma solução parcial é o jatea-
mento com água.
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Terraço recoberto 

por concreções 

lateríticas

Enroncamento 

exposto

Depósito  

de tálus
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Substratos Sub-horizontais, Permeáveis, Expostos – 
Índice de Sensibilidade 7

 Planícies de maré arenosa expostas.
 Terraços de baixa-mar.

Principais características ambientais:

 acumulação sedimentar de baixíssima declividade;
 predominância de areia, mas podem ocorrer frações de 

silte e cascalho;
 percolação do óleo muito reduzida, devido à saturação do 

sedimento com água;
 possibilidade de a largura variar de poucos metros a 

quase um quilômetro;
 sedimento inconsistente e de baixa trafegabilidade; e
 densidade da fauna bêntica geralmente elevada.

Impactos/Ações de resposta:

 o óleo tende a não percolar ou aderir facilmente aos se-
dimentos arenosos saturados;

 o óleo tende a ser levado para a zona de alcance máximo 
da preamar ou é levado ao longo da costa pelas corren-
tes de maré;

 o impacto do óleo nas populações bióticas pode ser alto 
devido à exposição tóxica (óleos leves ou frações disper-
sas) ou asfixia (óleos pesados); e

 a limpeza da costa é difícil devido à tendência de trans-
ferir o óleo para camadas mais profundas de sedimentos 
por meio de pisoteios ou outras ações.
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Planície de maré arenosa exposta

Terraço de baixa-mar
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Substratos Impermeáveis a Moderadamente 
Permeáveis, Abrigados, com Epifauna Abundante – 
Índice de Sensibilidade 8

 Escarpas/encostas de rocha lisa abrigada.
 Escarpas/encostas de rocha lisa não abrigada.
 Enroncamentos (riprap e outras estruturas artificiais) 

abrigados.

Principais características ambientais:

 abrigado da ação das ondas ou de fortes correntes de 
maré;

 substrato duro composto por rocha do embasamento, 
estrutura artificial ou argila rija;

 possibilidade de o substrato variar de vertical liso a en-
costa rugosa de variados graus de permeabilidade;

 declividade geralmente íngreme (maior que 15 graus), 
resultando em estreita faixa de estirâncio; e

 usualmente densa cobertura de algas e outros organis-
mos.

Impactos/Ações de resposta:

 o óleo tende a recobrir a superfície afetada, persistindo 
por longo tempo devido à inexistência de um hidrodina-
mismo capaz de efetuar a remoção;

 o mapeamento deve distinguir entre substratos lisos im-
permeáveis ao óleo e substratos recobertos por blocos 
ou irregularidades capazes de capturar o óleo, em que a 
presença de organismos é geralmente abundante;

 o impacto do óleo sobre a abundante população biótica 
pode ser alto devido à exposição tóxica (óleos leves ou 
frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados); e

 a limpeza é freqüentemente necessária tanto por moti-
vos estéticos como pela baixa taxa de remoção natural, 
sendo muitas vezes difícil, devido à dificuldade de acesso, 
e invasiva.

Costão rochoso 

liso, abrigado, com 

declividade média
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Substratos Semipermeáveis, Planos, Abrigados – 
Índice de Sensibilidade 9

 Planícies de maré arenosa/lamosa abrigadas.
 Terraços de baixa-mar lamosos.

Principais características ambientais:

 abrigado da ação das ondas ou de fortes correntes de 
maré;

 variações pouco freqüentes de marés;
 substrato sub-horizontal (declividade menor que 3 graus) 

lamoso;
 sedimento saturado com água, portanto de baixa perme-

abilidade, a não ser pela presença de orifícios feitos por 
animais;

 possibilidade de a largura variar de poucos metros a 
quase um quilômetro;

 sedimentos moles de baixíssima trafegabilidade; e
 densidade da fauna bêntica geralmente elevada.

Impactos/Ações de resposta:

 a penetração de óleo é limitada pelos sedimentos satu-
rados de água;

 o óleo é geralmente transportado até a linha de maré 
alta pelos movimentos da maré, podendo ocorrer pene-
tração junto à linha de maré alta;

 o impacto do óleo sobre a abundante população biótica 
pode ser severo devido à exposição tóxica (óleos leves ou 
frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados);

 quando estes habitats são atingidos, a remoção natural 
ocorre de forma extremamente lenta; e

 o substrato mole e a dificuldade de acesso tornam a lim-
peza quase impossível. Qualquer esforço neste sentido 
tende a introduzir o óleo para camadas mais profundas.

Terraço de baixa-

mar arenoso, 

lamoso, abrigado
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Zonas Pantanosas com Vegetação Acima d´Água – 
Índice de Sensibilidade 10

 Terrenos alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e 
lagoas.

 Marismas.
 Manguezais.

Principais características ambientais:

 ambientes de baixa energia;
 substrato plano, lamoso a arenoso, sendo mais comuns 

os solos lamosos muito orgânicos;
 declive geralmente muito baixo, inferior a 3 graus (zona 

entremarés potencialmente extensa);
 sedimento saturado com água, portanto de baixa perme-

abilidade, a não ser pela presença de orifícios feitos por 
animais;

 sedimentos moles de baixa trafegabilidade; e
 densidade e diversidade da comunidade biótica geralmen-

te elevada.

Impactos/Ações de resposta:

 a penetração de óleo é limitada pelos sedimentos satu-
rados de água;

 possibilidade de cobertura direta da vegetação pelo óleo 
na zona entremarés;

 a cobertura direta com óleos viscosos pode sufocar os 
organismos bênticos e sistemas de raízes;

 óleos leves podem matar a vegetação (e a fauna que dela 
depende) devido a seus efeitos tóxicos;

 o impacto do óleo sobre a abundante população biótica 
pode ser severo devido à exposição tóxica (óleos leves ou 
frações dispersas) ou asfixia (óleos pesados);

 quando estes habitats são atingidos, a remoção natural   
ocorre de forma extremamente lenta, devido aos baixos 
níveis de energia desses ambientes e aos baixos índices 
de biodegradação, em conseqüência das condições anae-
róbias do substrato. Conseqüentemente há um potencial 
de impacto sobre muitos organismos;

 constituem os habitats mais sensíveis, devido a sua ele-
vada riqueza e valor biológico; e

 o substrato mole e a dificuldade de acesso tornam a lim-
peza quase impossível. Qualquer esforço neste sentido 
tende a introduzir o óleo em camadas mais profundas.
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Manguezal precedido de 

terraço de baixa-mar 

lamoso

Margem de lagoa 

com vegetação

Manguezal

Marisma
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Grau de Vulnerabilidade  
de Ambientes Marinhos

Tabela de Gundlach & Hayes
TIPO DE AMBIENTE 

COSTEIRO
COMENTÁRIOS PESO

Costões rochosos 
expostos

A reflexão das ondas mantém a maior parte do óleo 
longe da costa. Não há necessidade de limpeza.

1

Terraços de abrasão 
marinha

Linhas da costa atingidas pelas ondas. A maior 
parte do óleo é removida por processos naturais 
dentro de poucas semanas.

2

Praias arenosas de 
granulometria fina1

O óleo não penetra no sedimento, o que facilita a 
remoção mecânica, caso seja necessária. De outra 
forma, o óleo pode permanecer por alguns meses. 

3

Praias arenosas 
de granulometria 
grossa2

O óleo pode afundar e/ou enterrar-se rapidamente, 
tornando a limpeza difícil. Sob condições de energia 
moderada a alta, o óleo será removido rapidamente 
dentro de meses na maioria da superfície da 
praia.

4

Baixios compactos 
expostos pelas 
marés

A maioria dos óleos não aderirá ou penetrará neste 
sedimento compacto. Geralmente não é necessária 
nenhuma atividade de limpeza.

5

Praias mistas de 
areia e cascalho

O óleo pode penetrar rapidamente. Sob condições 
de energia moderada a reduzida, o óleo pode 
permanecer por vários anos.

6

Praias de cascalho3

Idem ao anterior. A limpeza deve concentrar-se na 
zona do supralitoral. Uma camada solidificada de 
asfalto poderá formar-se sob condições de grande 
acúmulo de óleo.

7

Costas rochosas 
abrigadas

Áreas com reduzida ação de ondas. O óleo pode 
permanecer por vários anos. Não se recomenda 
limpeza, a não ser que a quantidade de óleo seja 
muito grande.

8

Regiões entremarés 
abrigadas

Áreas de grande atividade biológica e reduzida ação 
de ondas. O óleo pode permanecer por vários anos. 
Não se recomenda limpeza, a não ser que o acúmulo 
de óleo seja muito grande. Estas áreas devem 
receber prioridade quanto à utilização de barreiras 
de contenção e de materiais absorventes.

9

Marismas e 
manguezais

Ambientes aquáticos mais produtivos. O óleo 
pode permanecer por vários anos. A limpeza das 
áreas de marisma por queima ou corte somente 
é recomendada se o impacto por óleo for muito 
intenso. Os manguezais não devem ser alterados. 
A proteção destes ambientes pela utilização de 
barreiras de contenção e de materiais absorventes 
deve ser prioritária.

10

1 Praias nas quais o sedimento predominante apresenta granulometria entre  
 0,0625mm e 0,25mm.
2 Praias nas quais o sedimento predominante apresenta granulometria entre 

0,25mm e 2,0mm.
3 Praias nas quais o sedimento predominante apresenta granulometria 

maior que 2,0mm. 
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A Pesquisa de Óleo na Linha de Costa

Objetivos

 Descrever tipos de linha de costa, condições de óleo na 
linha de costa e características físicas da área avaliada. 

 Identificar recursos sensíveis (ecológicos, recreativos, 
culturais etc.).

O Processo de Avaliação de Linha de Costa

As seções seguintes descrevem as atividades que costumam 
ser efetuadas como parte do processo de avaliação de linha de 
costa. A forma e a extensão em que cada atividade será imple-
mentada dependerão da complexidade do derramamento. É im-
portante haver flexibilidade; as atividades devem ser modificadas 
de acordo com as condições específicas do derramamento.

Planejamento para a Pesquisa e  
Atribuições das Equipes

Objetivo

 Determinar as áreas a serem pesquisadas, além de de-
signar as equipes e as atribuições logísticas.

Responsável

 Coordenador da Equipe de Avaliação de Óleo em Linha de 
Costa.
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Metodologia

 Faça uma revisão dos códigos e formulários-padrão para 
óleo em linha de costa, a fim de adequá-los às condições 
do derramamento, se necessário.

 Selecione mapas que mostrem claramente as regiões e 
seus nomes.

 Forme as equipes de campo.
 Garanta que todos os participantes das equipes possuam 

o treinamento de segurança exigido. 
 Determine necessidades logísticas das equipes.
 Designe líderes das equipes.
 Indique áreas de pesquisa para cada equipe, baseando-se 

em prioridades, logística e habilidades técnicas disponí-
veis. Cada equipe deve ter pelo menos uma área “reser-
va” a ser visitada caso haja algum impedimento relativo 
à área que lhe foi designada, ou caso termine mais cedo 
do que o esperado a visita à área designada.

 Distribua mapas das regiões, além de formulários em 
branco (com espaço para desenho de croquis), explica-
ções de como preencher os formulários (veja os for-
mulários e explicações no Anexo 2 deste documento) e 
manuais de campo.

 Distribua equipamento de campo (veja lista no Anexo 1 
deste documento).

 Informe as equipes sobre os objetivos da pesquisa e 
questões logísticas e de segurança relacionados a ela.

 Discuta a metodologia de pesquisa, seus prazos e o pre-
enchimento dos formulários.

 Realize um exercício de padronização no primeiro dia, 
visitando um segmento juntamente com todos os mem-
bros das equipes, que deverão entrar em acordo sobre 
como as descrições das condições de óleo na linha de 
costa serão aplicadas.

Ferramentas

 Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa.
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Planejamento de Avaliações  
de Óleo em Linha de Costa

Processo

 Definir o Formulário de Avaliação de Óleo em Linha de 
Costa a ser utilizado.

 Estabelecer, usando mapas ou cartas náuticas, como 
será feita a segmentação das linhas de costa a serem 
avaliadas.

Logística

 Identifique e obtenha todo o equipamento necessário para 
a avaliação.

 Verifique se haverá necessidade de balsas, barcos, ou 
veículos especiais, principalmente ao trabalhar em áreas 
mais remotas.

 Identifique o tipo de comunicação a ser utilizado pelas 
equipes de campo (ex.: rádios, telefones celulares).

Dica: Antes de decidir-se por usar telefones celulares, verifique 
a cobertura das empresas de telefonia celular que atuam na 
região.

Levantamento por Reconhecimento Aéreo*

Objetivos

 Obter uma perspectiva geral dos tipos de linha de costa 
e grau de contaminação.

 Determinar a extensão da área de linha de costa atin-
gida.

 Identificar limitações logísticas de acesso das equipes às 
áreas a serem avaliadas. 

* Os descritores objetivos das condições de óleo em linha de costa devem ser modificados no 
formulário a ser usado para a avaliação, de acordo com as observações realizadas durante o 
reconhecimento aéreo.
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Responsável

 É geralmente realizada pelo Coordenador da Equipe de 
Avaliação de Óleo em Linha de Costa (nesta atividade 
pode ser de grande valia contar com a ajuda de uma 
pessoa com conhecimento local da área).

Metodologia

 Faça uma revisão dos mapas da área para familiarizar-
se com o local e seus recursos.

 Sobrevoe toda a área de impacto (122 a 152 metros de 
altura a uma velocidade máxima de 80 a 90 nós) de he-
licóptero ou outro tipo de aeronave.

 Use um GPS, se possível, e mapas topográficos, cartas 
náuticas e outros mapas para gravar:
 a trajetória de vôo, incluindo data e hora;
 descritores objetivos das condições de óleo da linha de 

costa;
 referências a fotografias tiradas ou vídeo(s) grava-

do(s);
 pontos de acesso para as equipes de avaliação, espe-

cialmente em áreas remotas; e
 pousos em locais representativos para confirmar e 

obter uma noção clara do grau de impacto na linha de 
costa e especificar problemas especiais (como poten-
cial para enterramento do óleo) que podem afetar a 
limpeza da área.

Segmentação da Linha de Costa

Objetivo

 Dividir a linha de costa em unidades, chamadas de seg-
mentos, para facilitar a anotação e o monitoramento dos 
dados da avaliação.

Responsável

 É geralmente realizada pelo Coordenador da Equipe de 
Avaliação de Óleo em Linha de Costa (nesta atividade 
pode ser de grande valia contar com a ajuda de uma 
pessoa com conhecimento local da área). Em alguns ca-
sos é feita pelas próprias equipes de campo.
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Metodologia

 Ao usar mapas de papel, prefira os mapas topográficos 
de escala 1:24.000, que oferecem cobertura ampla e 
mostram os acessos por terra. Caso não possam ser 
utilizados mapas ou cartas de escala 1:24.000, adote 
os de maior detalhamento disponível. Se for precisar de 
transporte marítimo, verifique se é mais adequado usar 
cartas náuticas.

 Os mapas a serem empregados durante a avaliação po-
dem ser gerados a partir de bancos de dados digitais, 
mas devem conter detalhes suficientes (como nomes de 
ruas e pontos de referência) para que as equipes pos-
sam localizar-se no campo.

 Lembre-se de que a escala em cartas náuticas freqüen-
temente encontra-se em milhas náuticas, não milhas 
terrestres (1 milha náutica = 1,15 milha terrestre = 
1,609 quilômetro).

 Marque os segmentos de acordo com semelhanças ge-
omórficas e grau de contaminação pelo óleo (verificado 
pelo vôo de reconhecimento); procure envolver pessoal 
local, que conheça a região, para ajudar na demarcação 
dos segmentos. Em alguns casos a marcação dos seg-
mentos é feita no local pelas equipes de campo.

 As fronteiras entre os segmentos devem ser facilmente 
reconhecíveis.

 O tamanho dos segmentos deve ser adequado às con-
dições do derramamento e à área total do impacto (ge-
ralmente seu comprimento varia entre 0,2km e 2km), 
utilizando diversos comprimentos. Será preenchido um 
formulário para cada segmento; por isso seu tamanho 
não deve ser tão pequeno que o número de formulários 
exigidos se torne impossível de gerenciar para o tama-
nho do derramamento, nem tão grande que impeça a 
descrição clara e exata das condições de óleo em sua 
extensão. Cada segmento pode ser dividido em setores, 
de acordo com as condições de óleo no local: um setor 
para cada ocorrência de óleo. Esta divisão em setores 
deve ser feita no local, pela equipe de campo, e é muito 
importante que os setores sejam claramente indicados 
no croqui.

 Numere e nomeie os segmentos com códigos alfanumé-
ricos (ex.: IG-9 para o segmento 9 na Ilha Grande, ou 1-A 
para o primeiro segmento na zona de limpeza 1). Lem-
bre-se de que a equipe pode não conhecer os nomes dos 
locais geográficos na região.

 Os mapas finais devem estar em um tamanho que per-
mita serem facilmente copiados ou enviados por fax.
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Ferramentas

 Mapas.
 Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa.

A Pesquisa de Linha de Costa 

Objetivo

 Coletar dados sobre tipos de linha de costa e condições 
de óleo, além de recursos ecológicos e de uso humano.

Responsável

 Equipe de Campo para Avaliação de Óleo em Linha de 
Costa.

Metodologia

 Confirme ou determine as fronteiras dos segmentos.
 Antes de realizar a pesquisa no segmento, procure per-

correr o entorno da área, principalmente ao pesquisar 
manguezais. Navegue por canais e igarapés buscando 
traços da presença de óleo. 

 Em alguns tipos de sedimento é necessário retornar 
ao segmento em diferentes marés, pois as dificuldades 
de acesso impedem a verificação da presença de óleo 
em partes do segmento. Caso esteja retornando a um 
segmento, utilize um novo formulário e indique no local 
apropriado no formulário o fato de ser uma visita de 
retorno. Não preencha os novos dados no mesmo formu-
lário preenchido em outra visita ao segmento.

 Realize a pesquisa de campo para identificar os tipos de 
linha de costa e o quanto foram atingidos pelo óleo:
 Ande rapidamente em volta de todo o segmento para 

criar uma imagem mental da distribuição espacial 
de todas as características relevantes do segmento. 
Anote as dimensões do segmento e faça perfurações 
para procurar óleo subsuperficial. Meça os compri-
mentos e as larguras das zonas entremarés e os 
tamanhos de algumas das características mais evi-
dentes, como quebra-mares ou cais. Desenhe um cro-
qui do segmento, mostrando a distribuição do óleo e 
quaisquer considerações especiais para o segmento.

 Descreva as características da linha de costa, as con-
dições de óleo na superfície, as condições de óleo sub-
superficial e outras considerações, utilizando termos 
e códigos padronizados.

 Faça perfurações para verificar a presença de óleo 
subsuperficial, utilizando pá, cavadeira, enxadão ou ou-
tro instrumento para cavar. Mesmo que não haja óleo 



39

superficial aparente, é muito importante verificar se 
há óleo subsuperficial. Às vezes o simples movimento 
de pés no sedimento revela o óleo.

A profundidade das perfurações varia de acordo com o tipo de 
sedimento. Veja a tabela a seguir:

TIPO DE SEDIMENTO PROFUNDID ADE DAS PERFURAÇÕES

Costões rochosos expostos
Não são realizadas perfurações, pois não há 
penetração de óleo

Estruturas artificiais expostas 
Não são realizadas perfurações, pois não há 
penetração de óleo

Terraços de abrasão marinha
Não são realizadas perfurações, pois não há 
penetração de óleo

Praias de areia fina ou média 25cm

Praias de areia grossa 25cm

Praias de areia e cascalho 50cm

Praias de cascalho 100cm

Enroncamento 100cm

Baixios lodosos expostos pelas 
marés

Não são realizadas perfurações propriamente 
ditas; o sedimento deve ser revolvido para 
verificar a presença de óleo subsuperficial

Baixios compactos expostos 
pelas marés

Não são realizadas perfurações propriamente 
ditas; o sedimento deve ser revolvido para 
verificar a presença de óleo subsuperficial

Costas rochosas abrigadas
Não são realizadas perfurações, pois não há 
penetração de óleo

Estruturas artificiais abrigadas
Não são realizadas perfurações, pois não há 
penetração de óleo

Regiões entremarés abrigadas
10cm (a penetração do óleo é limitada pelos 
sedimentos saturados de água)

Marismas 
Não são realizadas perfurações propriamente 
ditas; o sedimento deve ser revolvido para 
verificar a presença de óleo subsuperficial

Manguezais
Não são realizadas perfurações propriamente 
ditas; o sedimento deve ser revolvido para 
verificar a presença de óleo subsuperficial

Óleo subsuperficial revelado a partir de movimentos  

dos pés dos pesquisadores
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 Anote e numere no croqui os locais das perfurações, 
usando os símbolos padronizados.

 Tire as fotografias, anotando o objetivo de cada uma. 
Classifique e localize no croqui todas as fotografias tira-
das, usando os símbolos padronizados.

 Ao tirar fotografias, utilize um objeto conhecido, como a 
régua na contracapa do manual de campo, uma caneta 
ou uma parte do corpo de um integrante da equipe, para 
dar noção de dimensão.

Utilize uma caneta ou outro objeto  

para dar noção de dimensão às fotos

 Colete amostras de óleo e/ou sedimento, caso seja ne-
cessário.

Ferramentas

 Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa.
 Formulários de Avaliação de Óleo em Linha de Costa.
 Manual de Campo para Avaliações de Óleo na Linha de 

Costa.
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Formulários e Códigos Usados na  
Avaliação de Óleo em Linhas de Costa

Formulários

A realização de avaliações de óleo em linha de costa por meio de 
formulários de forma sistemática e padronizada é uma iniciati-
va pioneira no Brasil, tendo sido efetuada pela primeira vez na 
Baía de Guanabara em julho de 2000 pela PETROBRAS/CENPES. 
A análise dos formulários permite:

 mapear as regiões atingidas por óleo;
 determinar a extensão e intensidade de recobrimento 

das áreas atingidas; e
 apresentar os resultados em mapas, permitindo fácil in-

terpretação. 

Constitui, portanto, um recurso bastante útil como auxiliar no 
contexto mais amplo do processo de avaliação de impacto am-
biental de derramamentos de óleo, contribuindo na tomada de 
decisões para a escolha de tratamentos específicos de cada ce-
nário e no acompanhamento do processo natural e artificial de 
limpeza.

Foram criados dois formulários para Avaliação de Óleo em Linha 
de Costa Brasileira, adaptados às características geomórficas e 
ecossistemas predominantes no Brasil: o Formulário de Avalia-
ção de Óleo em Linha de Costa (para uso geral) e o Formulário 
de Avaliação de Óleo em Linha de Costa – Manguezais. Tais for-
mulários devem ser modificados e adaptados de acordo com o 
derramamento. 

A tendência é de que, à medida que cresça a experiência brasi-
leira no setor, sejam criados novos formulários, específicos para 
determinados tipos de linhas de costa.

No final de cada formulário são encontradas explicações sobre 
seu preenchimento.
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Formulário de Avaliação de Óleo em Linha de Costa 

Veja a seguir a cópia de um Formulário de Avaliação de Óleo em 
Linha de Costa preenchido:
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Explicações sobre o Formulário de Avaliação de Linha de Costa

A padronização no preenchimento do formulário é um procedi-
mento muito importante para garantir uma construção efeti-
va do cenário que retrate a intensidade da área atingida. Faça 
um exercício de padronização para ter certeza de que todas as 
equipes estão usando as mesmas terminologias e estimativas, 
de modo consistente. 

1. Informações Gerais 

Região: a região de estudo é aquela definida pelas cartas e mapas emitidos 

por órgãos oficiais, devendo ser denominada de forma complementar pela de-

signação local mais comumente conhecida.

1.6. Altura da Maré: circule as letras que indicam o estado da maré no início 

e ao final da pesquisa:

(A = Alta; M = Média; B = Baixa).

3. Segmento

É o trecho inserido na região avaliada, demarcado em função da distância 

(segmento mínimo = 200m e máximo = 2.000m) e/ou de feições específicas, 

como a granulometria do sedimento, o tipo de sedimento etc.

3.1/3.2. Comprimento do segmento pesquisado: anote sempre ambos os com-

primentos, principalmente em áreas nas quais a equipe cria os segmentos 

no local. O segmento pode ser dividido em setores, de acordo com as condi-

ções de óleo encontradas no local, mas deverá ser preenchido somente um 

formulário por segmento.

3.3/3.4. GPS Final/Inicial: de preferência, use graus decimais, mas, mesmo que 

optem por não fazê-lo, é importante que todas as equipes sejam consisten-

tes.

5. Características operacionais

Inserir informações gerais sobre o produto vazado e acesso à linha de 

costa.

7. Condições de Óleo na Superfície

7.1. Setor: use um número diferente para cada ocorrência de óleo (ex.: duas 

faixas distintas de óleo nas alturas das marés média e alta, ou ao longo da 

costa, quando a distribuição de óleo muda de 10% para 50%). Descreva cada 

ocorrência diferente em uma linha separada.
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7.2. Zona de Maré: utilize os códigos para indicar a localização do óleo des-

crito.

BM = zona ao nível da maré baixa;  

MM = zona ao nível da maré média;  

AM = zona ao nível da maré alta; e  

SU = zona acima do nível da maré alta.

7.3. Distribuição da Camada de Óleo: anote a percentagem estimada de óleo 

na superfície ou utilize códigos para os seguintes intervalos:

C = cobertura contínua (91% a 100%)

D = cobertura descontínua (51% a 90%)

M = manchas de óleo (11% a 50%)

E = óleo esparso (1% a 10%)

V = vestígios de óleo (<1%)

NO = não observado (não foi observado qualquer vestígio de óleo)

7.4. Espessura da Camada de Óleo: use os códigos a seguir:

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1cm)

CG = óleo em camada grossa (óleo ou musse <1mm a <1cm em qualquer su-

perfície)

CF = óleo em camada fina (<1mm, podendo ser retirado raspando-se com a 

unha)

MA = man leo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)

FI = filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)
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7.5. Características da Camada de Óleo

FR = óleo fresco e líquido

MS = musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)

PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10cm de diâmetro – tar-

balls)

PI = piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, 

quase sólida)

RS = resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na super-

fície do sedimento)

PA = pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)

NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)

8. Condições de Óleo na Subsuperfície

Considere como subsuperfície:

• sedimentos finos (areia e lama): a partir de 5cm abaixo da super-

fície;

• sedimentos grossos (cascalho e pedras): a partir do encontro entre 

o sedimento superficial e a camada inferior de sedimentos; e

• pavimento asfáltico: a partir do fundo do pavimento asfáltico.

8.3. Profundidade da perfuração (cm)

Anote a profundidade média da(s) camada(s) de óleo encontrada(s) na perfu-

ração.

8.4. Características do óleo subsuperficial: use os códigos a seguir: 

PC = poros completamente preenchidos com óleo

PP = poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o se-

dimento é mexido)

RO = resíduos de óleo (sedimento visivelmente atingido pelo óleo, com camada 

preta ou marrom sobre o sedimento, mas pouco ou nenhum acúmulo 

de óleo nos poros)

FO = filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)

VE = vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou visco-

sidade)

NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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Formulário de Avaliação de Óleo em Linha  
de Costa – Manguezais

Veja a seguir a cópia de um Formulário de Avaliação de Óleo em 
Linha de Costa – Manguezais preenchido:
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Explicações sobre o Formulário de Avaliação em Linha  
de Costa – Manguezais

A padronização é muito importante! Faça um exercício de pa-
dronização com as equipes para ter certeza de que todas estão 
usando as mesmas terminologias e estimativas, de modo con-
sistente. 

1. Informações Gerais 

Região: a região de estudo é aquela definida pelas cartas e mapas emitidos 

por órgãos oficiais, devendo ser denominada de forma complementar pela de-

signação local mais comumente conhecida.

Deverão ser realizadas tantas visitas quantas forem necessárias para a ava-

liação. Informe se o formulário é relativo à primeira visita ou a um retorno.

1.7. Altura da Maré: circule as letras que indicam o estado da maré no início 

e ao final da pesquisa:

A = Alta; M = Média; B = Baixa.

3. Segmento

É o trecho inserido na região avaliada, demarcado em função da distância 

(segmento mínimo = 200m e máximo = 2.000m) e/ou de feições específicas, 

como a granulometria do sedimento, o tipo de sedimento etc.

3.1./3.2. Comprimento do segmento pesquisado: anote sempre ambos os com-

primentos, principalmente em áreas nas quais a equipe cria os segmentos 

no local. O segmento pode ser dividido em setores, de acordo com as condi-

ções de óleo encontradas no local, mas deverá ser preenchido somente um 

formulário por segmento.

3.3./3.4. GPS Final/Inicial: de preferência, use graus decimais, mas, mesmo 

que optem por não fazê-lo, é importante manter a consistência entre todas 

as equipes.
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4. Características Operacionais

Inserir informações gerais sobre o produto vazado e acesso à linha de 

costa.

6. Condições de Óleo no Sedimento

6.1. Setor: use um número diferente para cada ocorrência de óleo (ex.: duas 

faixas distintas de óleo nas alturas das marés média e alta, ou ao longo da 

costa quando a distribuição de óleo muda de 10% para 50%). Descreva cada 

ocorrência diferente em uma linha separada.

6.4. Zona de Maré: utilize os códigos para indicar a localização do óleo des-

crito.

BM = zona da baixa maré;

MM = zona entre a baixa maré e a média maré;

AM = zona entre a média maré e a alta maré; e

SU = zona superior à alta maré.

6.5. Distribuição da Camada de Óleo

Anote a percentagem estimada de óleo na superfície ou utilize códigos para 

os seguintes intervalos: 

C = cobertura contínua (91% a 100%)]

D = cobertura descontínua (51% a 90%)

M = manchas de óleo (11% a 50%)

E = óleo esparso (<1% a 10%)

V = vestígios de óleo (<1%)

NO = não observado (não foi observado qualquer vestígio de óleo)
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6.6. Tipo de Sedimento

AF = areia e lama firme

LF = lama firme

LM = lama mole

NI = não identificado (geralmente devido a dificuldades de acesso)

6.7. Espessura da Camada de Óleo

Use os códigos a seguir:

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1cm)

CG = óleo em camada grossa (óleo ou musse <1mm a <1cm em qualquer su-

perfície)

CF = óleo em camada fina (<1mm, podendo ser retirado raspando-se com a 

unha)

MA = mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a 

unha)

FI = filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)

6.8. Características da Camada de Óleo

FR = óleo fresco e líquido

MS = musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)

PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10cm de diâmetro – tar-

balls)

PI = piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, 

quase sólida)

RS = resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na super-

fície do sedimento)

PA = pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)

NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)

Revolva o sedimento para verificar a presença de óleo subsuperficial. Para di-

ferenciar o óleo da matéria orgânica freqüentemente encontrada nos man-

guezais, esfregue nos dedos aquilo que se julga ser óleo e passe a mão na 

água. A matéria orgânica sairá com a água, enquanto o óleo permanecerá 

grudado nos dedos. 

6.9. Características da Camada de Óleo na Subsuperfície 

PC = poros completamente preenchidos com óleo

PP = poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o se-

dimento é mexido)

RO = resíduos de óleo (sedimento visivelmente atingido pelo óleo, com cama-

da preta ou marrom sobre ele, mas pouco ou nenhum acúmulo de óleo 

nos poros)

FO = filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)

VE = vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou visco-

sidade)

NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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7. Avaliação de Óleo no Manguezal – Vegetação

7.2. Anote a percentagem estimada de folhas nas árvores, utilizando a figu-

ra a seguir.

7.3. Anote a percentagem estimada de folhas amarelas nas árvores.

7.4. Espécie predominante:

RI = Rizophora sp. AV = Avicennia sp. LA = Laguncularia sp.

7.6/7.7. Indique a presença ou ausência de sementes e plântulas nas 

árvores.

7.8./7.9./7.10. Use os códigos a seguir para indicar a quantidade de óleo nas 

folhas, troncos e raízes:

Quantidade (Q)

M = muito

P = pouco

R = resíduos 

NO = óleo não encontrado (neste caso, faça um risco no restante da coluna)

Espessura (E)

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou emulsificado, com espessura acima de 

1cm)

CG = óleo em camada grossa (óleo ou musse <1mm a <1cm em qualquer su-

perfície)

CF = óleo em camada fina (<1mm, podendo ser retirado raspando-se com a 

unha)

MA = mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a 

unha)

FI = filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)
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Características (C)

FR = óleo fresco e líquido

MS = musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)

PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10cm de diâmetro – tar-

balls)

PI = piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, 

quase sólida)

RS = resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na super-

fície do sedimento)

PA = pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)

NO = nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)

Altura (H)

Altura aproximada atingida pelo óleo (em metros).

8. Avaliação de Óleo no Manguezal – Animais

8.1. Tocas de Caranguejos

M = muitas tocas 

P = poucas ou algumas tocas 

R = raras tocas 

NO = não observado (não foram observadas tocas de caranguejo)

8.2 Óleo nas Tocas

M = muito óleo 

P = pouco ou algum óleo 

V = vestígios de óleo 

NO = não observado (não foi observado óleo nas tocas)

8.3. Presença de Caranguejos

M = muitos caranguejos 

P = poucos caranguejos

R = raros caranguejos 

NO = não foram observados caranguejos

8.4. Caranguejos com Óleo

M = muitos dos caranguejos observados apresentam óleo 

P = alguns ou poucos caranguejos observados apresentam óleo 

A = ausência de óleo nos caranguejos observados
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8.6. Presença de Outros Crustáceos e/ou Moluscos

M = muitos crustáceos e/ou moluscos

P = poucos crustáceos e/ou moluscos

R = raros crustáceos e/ou moluscos

NO = não observado (não foram observados outros crustáceos e/ou mo-

luscos)

8.8. Com Óleo

M = muitos dos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam óleo

P = alguns ou poucos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam 

óleo

A = ausência de óleo nos crustáceos e/ou moluscos observados

Códigos

A utilização de códigos e terminologia padronizados é crucial na 
Avaliação de Óleo em Linhas de Costa, pois permite rápida e pre-
cisamente documentar detalhes importantes para a análise das 
condições de óleo nas regiões avaliadas e para as decisões re-
lacionadas à limpeza do óleo. Tais códigos e terminologia devem 
ser adequados às condições do derramamento. É importante 
que sejam usados de forma consistente por todas as equipes; 
por isso deve-se realizar um exercício de padronização com to-
das as equipes antes de qualquer pesquisa de óleo em linha de 
costa.

A seguir listamos os códigos e a terminologia a serem utilizados 
pelas equipes de campo:

ZONAS DE MARÉ

BM = zona ao nível da maré baixa

MM = zona ao nível da maré média

AM = zona ao nível da maré alta

SU = zona acima do nível da maré alta

DISTRIBUIÇÃO DA CAMADA DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

C = cobertura contínua (91% a 100%)

Q = cobertura descontínua (51% a 90%)

M = manchas de óleo (11% a 50%)

E = óleo esparso (<1% a 10%)

V = vestígios de óleo (<1%)

NO = não observado (não foi observado qualquer vestígio de óleo)
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ESPESSURA DA CAMADA DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE 

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1cm)

CG = óleo em camada grossa (óleo ou musse <1mm a <1cm em qualquer su-

perfície)

CF = óleo em camada fina (<1mm, podendo ser retirado raspando-se com a 

unha)

MA = mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a 

unha)

FI = filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)

CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

FR = óleo fresco e líquido

MS = musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)

PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10cm de diâmetro – tar-

balls)

PI = piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, 

quase sólida)

RS = resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na super-

fície do sedimento)

PA = pavimento asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)

CARACTERÍSTICAS DE ÓLEO NA SUBSUPERFÍCIE

PC = poros completamente preenchidos com óleo

PP = poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o se-

dimento é mexido)

RO = resíduos de óleo (sedimento visivelmente atingido pelo óleo, com camada 

preta ou marrom sobre o sedimento, mas pouco ou nenhum acúmulo 

de óleo nos poros)

FO = filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)

VE = vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou visco-

sidade)

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)

ESPÉCIE PREDOMINANTE EM MANGUEZAIS

RI = Rizophora sp.

AV = Avicennia sp.

LA = Laguncularia sp.

QUANTIDADE DE ÓLEO ENCONTRADO EM ANIMAIS OU VEGETAIS

M = muito

P = pouco

R = resíduos 

NO = nenhum óleo (não foi encontrada evidência de óleo de qualquer tipo)
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PRESENÇA DE ANIMAIS COM ÓLEO

M = muitos dos animais observados apresentam óleo

P = alguns ou poucos animais observados apresentam óleo

A = ausência de óleo nos animais observados

QUANTIDADE DE ANIMAIS OU TOCAS ENCONTRADOS

M = muitos

P = poucos ou alguns

R = raros

NO = não observado (não foram observadas tocas/animais)

Avaliações Prévias de Óleo em Linha de Costa

Às vezes é necessário mobilizar-se para lidar com uma ameaça 
de derramamento e não simplesmente com o fato consumado. 
Em alguns destes casos, é possível desenvolver planos de con-
tingência específicos para a área ameaçada. 

A Avaliação Prévia de Linha de Costa constitui uma parte impor-
tante do planejamento para possíveis impactos ambientais em 
linhas de costa. Tais avaliações prévias concentram-se principal-
mente na identificação de recursos com maior risco de serem 
atingidos por derrames, para que sejam tomadas medidas pre-
ventivas de proteção. O ideal é que sejam realizadas em toda e  
qualquer área ameaçada por derramamentos de óleo.

A Petrobras já dispõe de mapas de sensibilidade ambiental a 
derrames de óleo nas áreas de atuação da empresa na costa 
brasileira.

Atividades Pré-Impacto

 Coletar dados sobre tipos de linhas de costa e sobre os 
recursos ecológicos e de uso humano ao longo da área 
de costa ameaçada.

 Identificar pontos de acesso e locais que possam servir 
de base para operações.

 Identificar áreas que devem ser limpas de destroços e 
outros detritos.

 Avaliar e recomendar opções de proteção, necessidades 
e prioridades.



62

Análise dos Formulários e Avaliação dos Dados 

A análise dos formulários de avaliação de linha de costa permite 
não só o mapeamento das regiões atingidas por óleo, mas tam-
bém a determinação da extensão e intensidade de recobrimento 
das mesmas, apresentadas visualmente e de modo a proporcio-
nar fácil interpretação. 

É certo que a análise dependerá sempre dos objetivos da pes-
quisa. Se a avaliação estiver sendo realizada com o intuito de 
acompanhar os resultados das atividades de limpeza, por exem-
plo, a sua análise será diferente daquela efetuada para uma pes-
quisa cuja finalidade é contribuir na avaliação do impacto am-
biental causado por um derramamento. Em todos os casos de-
verão ser executadas as etapas a seguir. No entanto, a análise 
dos dados e informações que não são levados em conta nas re-
feridas etapas dependerá dos propósitos da pesquisa.

Primeira Etapa

Determine o tamanho da mancha de óleo superficial e a distri-
buição do óleo superficial, de acordo com os seguintes crité-
rios:

Largura da Cobertura de Óleo

Representa a largura do setor analisado em que foi encontra-
do óleo. Se houver várias ocorrências de óleo no mesmo setor, a 
largura será a soma das larguras de todas as ocorrências.

Distribuição do Óleo

Representa o percentual do sedimento superficial coberto pelo 
óleo no setor. No caso de haver mais de uma ocorrência de óleo 
no setor, a distribuição considerada será a média das percenta-
gens de todas as ocorrências no setor em questão.
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Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície* 

A combinação dos dois parâmetros anteriores forma a Matriz 
Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície, que determina o grau 
da cobertura de óleo superficial no setor.

Segunda Etapa

Espessura da Camada de Óleo

Determine a espessura da camada de óleo, tomando como base 
a espessura média ou predominante da cobertura de óleo no 
setor.

Matriz de Categorização de Óleo Superficial

A espessura é então combinada com o resultado da Primeira 
Etapa, utilizando a Matriz de Categorização de Óleo Superficial, 
para determinar a categoria de óleo superficial e as condições 
de óleo no setor.

Tabela de Resumo – Superfície

Para cada setor de cada segmento devem ser anotados na Ta-
bela de Resumo a Região, a Identidade do Segmento (ou o Núme-
ro do Formulário), a Identificação do Setor, o Comprimento e a 
Largura do Setor, o Percentual de Óleo encontrado, a Espessu-
ra do Óleo Superficial, o resultado obtido com Matriz Inicial de 
Cobertura de Óleo na Superfície e o resultado alcançado com a 
Matriz de Categorização de Óleo Superficial. 

Veja o exemplo a seguir:

Em um setor que apresenta uma cobertura de óleo superficial 
com largura média de 2m distribuída de modo contínuo (de 91% 
a 100%), utilizaremos a Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na 
Superfície para obter o grau da cobertura de óleo superficial no 
setor:

* Todas as tabelas matrizes citadas neste capítulo encontram-se no Anexo 3 e poderão ser 
modificadas (especialmente com relação a intervalos de largura e espessura), de acordo com 
as condições específicas do derramamento.
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Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície

Largura da Cobertura de Óleo

Larga
> 6m

Média
≥ 3m a  
≤ 6m

Estreita
≥ 0,5m a ≤ 3m

Muito 
Estreita
< 0,5m

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 d

o
 Ó

le
o

Contínua

91% a 100%
Grave Grave Moderado Leve

Descontínua

51% a 90%
Grave Grave Moderado Leve

Manchas

11% a 50%
Moderado Moderado Leve Muito Leve

Esporádica

1% a 10%
Leve Leve Muito Leve Muito Leve

Vestígios

>1%
Muito Leve Muito Leve Muito Leve Muito Leve

Com este resultado, passaremos à Matriz de Categorização de 
Óleo Superficial. Supondo que a cobertura de óleo neste setor 
tem 0,5cm de espessura (Camada Grossa), obtemos o resultado 
Grave. É esta a situação de óleo superficial no setor usado como 
exemplo. Veja a seguir:

Matriz de Categorização de Óleo Superficial

Categorização Inicial de Óleo Superficial*

Grave Moderado Leve Muito Leve

E
sp

e
ss

u
ra

 M
é
d
ia

Empoçado

> 1cm
Grave Grave Moderado Leve

Camada 
Grossa
0,1cm a 

1cm

Grave Grave Moderado Leve

Camada Fina
0,01cm a 

0,1cm
Moderado Moderado Leve Muito Leve

Mancha/
Filme

< 0,01cm
Leve Leve Muito Leve Muito Leve

* Determinada a partir da Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície.
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Anotaremos então estes resultados na Tabela de Resumo –  
Superfície. 

Tabela de Resumo – Superfície

Derramamento: ___JULHO DE 2001____________________________________

Região: ___ILHA DO GOVERNADOR____________________________________

Segmento Setor
Compri- 
mento

Largura % de Óleo Espessura

Matriz 
Inicial de 

Cobertura 
de Óleo 

Matriz de 
Categori- 

zação de Óleo 
Superficial 

F52 A 0,85m 2m

C 
(Cobertura 
Contínua:  
91% a 
 100%)

CG
(Camada 
Grossa: 
0,5cm)

Moderado Grave

Terceira Etapa – Óleo Subsuperficial

Considere como subsuperfície:

 sedimentos finos (areia e lama): a partir de 5cm abaixo 
da superfície;

 sedimentos grossos (cascalho e pedras): a partir do en-
contro entre o sedimento superficial e a camada inferior 
de sedimentos; e

 pavimento asfáltico: a partir do fundo do pavimento as-
fáltico.

Espessura ou Penetração do Óleo

Determine a espessura ou penetração do óleo subsuperficial 
para cada perfuração.

Características do Óleo Subsuperficial

Refere-se a uma descrição qualitativa do grau de preenchimen-
to dos poros do sedimento subsuperficial (a partir de 5cm abai-
xo da superfície).

Matriz de Categorização de Óleo Subsuperficial

A combinação dos dois parâmetros anteriores forma a Matriz 
de Categorização de Óleo Subsuperficial, que determina a cate-
goria de óleo superficial na perfuração.

Anotaremos então estes resultados na Tabela de Resumo –  
Superfície. 

Tabela de Resumo – Superfície

Derramamento: ___JULHO DE 2001____________________________________

Região: ___ILHA DO GOVERNADOR____________________________________

Segmento Setor
Compri- 
mento

Largura % de Óleo Espessura

Matriz 
Inicial de 

Cobertura 
de Óleo 

Matriz de 
Categori- 

zação de Óleo 
Superficial 

F52 A 0,85m 2m

C 
(Cobertura 
Contínua:  
91% a 
 100%)

CG
(Camada 
Grossa: 
0,5cm)

Moderado Grave

Terceira Etapa – Óleo Subsuperficial

Considere como subsuperfície:

 sedimentos finos (areia e lama): a partir de 5cm abaixo 
da superfície;

 sedimentos grossos (cascalho e pedras): a partir do en-
contro entre o sedimento superficial e a camada inferior 
de sedimentos; e

 pavimento asfáltico: a partir do fundo do pavimento as-
fáltico.

Espessura ou Penetração do Óleo

Determine a espessura ou penetração do óleo subsuperficial 
para cada perfuração.

Características do Óleo Subsuperficial

Refere-se a uma descrição qualitativa do grau de preenchimen-
to dos poros do sedimento subsuperficial (a partir de 5cm abai-
xo da superfície).

Matriz de Categorização de Óleo Subsuperficial

A combinação dos dois parâmetros anteriores forma a Matriz 
de Categorização de Óleo Subsuperficial, que determina a cate-
goria de óleo superficial na perfuração.



66

Tabela de Resumo – Subsuperfície

Para cada perfuração de cada segmento devem ser anotados 
na Tabela de Resumo a Região, a Identidade do Segmento (ou o 
Número do Formulário), a Identificação do Setor, o Número da 
Perfuração, a Profundidade de Penetração do Óleo ou Espessu-
ra da Camada Subsuperficial, as Características do Óleo Subsu-
perficial e o resultado obtido com a Matriz de Categorização de 
Óleo Subsuperficial.

Veja o exemplo a seguir:

No mesmo setor exemplificado anteriormente, foi feita uma per-
furação que exibe uma camada de óleo subsuperficial com es-
pessura média de 15cm e na qual os poros do sedimento estão 
parcialmente preenchidos com óleo. Utilizaremos a Matriz de 
Categorização de Óleo Subsuperficial para obter o grau de óleo 
subsuperficial na perfuração.

Matriz de Categorização de Óleo Subsuperficial 
Profundidade de Penetração ou 
Espessura da Camada de Óleo

> 30cm
≥ 21cm a 

≤ 30cm

≥ 11cm a 

≤ 20cm

0cm a 

10cm

C
o
n
ce

n
tr

a
çã

o
 M

é
d
ia

PC 
(poros completamente 
preenchidos com óleo)

Grave Grave Grave Moderado

PP 
(poros parcialmente 

preenchidos com óleo)
Grave Moderado Moderado Leve

RO (resíduos de óleo) 
ou

FO (filme de óleo)
Moderado Moderado Leve Leve

VE (vestígios de óleo) Leve
Muito 
Leve

Muito 
Leve

Muito 
Leve
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Anotaremos então na Tabela de Resumo – Subsuperfície.

Tabela de Resumo – Subsuperfície

Derramamento: ___JULHO DE 2001______________________________________________ 

Região: ___ILHA DO GOVERNADOR___

Identidade 
do 

Segmento
Setor Perfuração

Profundidade 
de Penetração 

do Óleo ou 
Espessura 
da Camada 

Subsuperficial 

Características 
do Óleo 

Subsuperficial

Matriz de 
Categorização 

de Óleo 
Subsuperficial

F52 A 1 15 PP MODERADO

Quarta Etapa – Plotagem das Informações  
nas Cartas ou Mapas

Com os procedimentos descritos nas etapas anteriores, obte-
remos o coeficiente de óleo de cada local avaliado em que foi en-
contrado óleo, podendo este coeficiente ser Grave, Moderado, 
Leve ou Muito Leve. Utilizando cartas náuticas ou mapas, fare-
mos uma representação gráfica dos resultados da avaliação. As 
cartas a serem empregadas devem ser as de maior detalha-
mento disponível. 
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Para cada coeficiente de óleo, adota-se uma cor diferente:

GRAVE – VERMELHO 
MODERADO – AMARELO 
LEVE – VERDE 
MUITO LEVE – AZUL

Colorem-se os trechos segundo as anotações de comprimento 
dos segmentos e setores obtidas pelos formulários preenchi-
dos na pesquisa de campo. Para a superfície, a marcação de cor 
deve ser feita por linhas cheias, enquanto para a subsuperfície 
devem ser utilizadas linhas pontilhadas, procurando retratar as 
zonas de maré em que foram realizadas as perfurações. Veja a 
seguir um exemplo de mapa mostrando a categorização de óleo 
na linha de costa após um derramamento:

Representação gráfica da extensão e intensidade  

da cobertura de óleo em uma região
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1. Listagem de Equipamentos para  
Avaliação de Óleo em Linha de Costa 

2. Cópias de Formulários de Avaliação de 
Óleo em Linha de Costa

3. Matrizes para Análise dos Formulários
4. Como Desenhar Croquis para Pesquisa  

de Campo 

Anexos
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Listagem de Equipamentos para Avaliação de Óleo em Linha de Costa

 Mapas ou cartas da área a ser avaliada

 Pranchetas e elásticos

 Lápis, borrachas, canetas à prova d´água

 Formulários de campo (folhas de códigos, formulários de campo)

 Manual de campo

 Mapas mostrando os segmentos

 Enxadões, cavadeiras, pás ou outros instrumentos para cavar

 Câmera fotográfica e filme colorido; baterias para a câmera; etiquetas 
para identificação dos filmes

 Câmera e fitas de vídeo, se necessário; baterias sobressalentes

 Trena e régua

 Lenços umedecidos para limpeza das mãos (especialmente ao avaliar 
manguezais)

 Paquímetro

 Aparelho GPS de mão

 Bússola

 Aparelho para comunicação (ex.: rádio ou telefone celular)

 Kit de primeiros socorros

 Barbante

Equipamentos Pessoais

 Capa de chuva resistente

 Botas de borracha altas (na altura dos joelhos ou dos quadris)

 Luvas de trabalho

 Chapéu

 Filtro solar

 Repelente contra insetos

 Água para beber

 Lanche

 Salva-vidas, se for utilizar transporte aquático ou de helicóptero 

 Mochila

ANEXO 1
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Cópias de Formulários de Avaliação de Óleo em Linha de Costa

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ÓLEO EM LINHA DE COSTA
para o derramamento _____________________________________ 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.4. Data (dd/mm/aa): 1.5. Horário da Avaliação:
___________ horas 

a ___________ horas1.1. Região:

1.2. Identidade do Segmento:

1.3. Início do Segmento:
 

Fim do Segmento:
1.6. Altura da Maré

no início da avaliação: B / M / A 
ao final da avaliação: A / M / B

1.8. Sol / Nuvens / Neblina / Chuva / Vento

1.7. Pesquisa realizada: 
A Pé / De Barco / De Helicóptero / _____________

1.9. Energia do Sistema (batimento das ondas):
Alta / Média / Baixa

2. EQUIPE _____________________ Líder da equipe: Assinatura: 

3. SEGMENTO 3.1. Comprimento Total: _________________m 
3.2. Comprimento da Área Analisada: ____________m 

3.3. GPS Inicial: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

3.4. GPS Final: LAT :___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

4. TIPO DE LINHA DE COSTA Selecione UM tipo Predominante (P) e 
TANTOS tipos Secundários (S) quanto necessário

Costões Rochosos Expostos Baixios Lodosos Expostos pelas Marés
Estruturas Artificiais Expostas Baixios Compactos Expostos pelas Marés
Terraços de Abrasão Marinha Costas Rochosas Abrigadas
Praias de Areia Fina ou Média Estruturas Artificiais Abrigadas
Praias de Areia Grossa Regiões entre-marés abrigadas
Praias de Areia e Cascalho Marismas 
Praias de Cascalho Manguezais
Enroncamento Outro ________________________

5. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 
5.1. Detritos ou quaisquer restos atingidos por óleo? Sim / Não 

Tipo predominante: ________________________________ 
Volume estimado: ______________ m3

5.2. Acesso à orla (Marque uma ou mais opções) 5.3. Capacidade de sustentar carga
Estrada pavimentada Firme (qualquer veículo)
Estrada não pavimentada Boa (somente veículos com tração nas 4 rodas)
Trilha Mole (somente veículos sobre esteira)
Caminho Muito moles (não suportarão veículos)
Rampa Não há acesso por terra (somente por via aquática)
Estacionamento de carros Não há acesso por terra ou por água
Barco
Outro ________________________

5.2. Adequação para estacionamento / armazenamento de equipamentos e resíduos e instalações de postos de 
ações diversas (médica, de limpeza de animais, de comunicação...) 
Área disponível: SIM / NÃO Necessidade de segurança: SIM / NÃO
Proximidade de restaurantes, comércio variado e instalações sanitárias domésticas: SIM / NÃO
Observações: 

ANEXO 2



73

6. USO E IMPORTÃNCIA DO CONTORNO DA COSTA 
6.1. INDUSTRIAL 6.2. RECREATIVO / RESIDENCIAL 6.3 ECOLÓGICO / CULTURAL

Captação de água Banho Área de proteção ambiental
Pesca industrial Marina Área de preservação
Pesca artesanal Esportes aquáticos Outros: _________________
Área portuária Hotelaria
Criação de animais marinhos Ancoradouro Índice de Gundlach (ver anexo):

__________Outro: ______________ Residências:________ (no. estimado) 
Outros: _________________ 

7. CONDIÇÕES DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

7.1.    
Setor Comp Larg 7.2. Zona de Maré

7.3. 
Distrib. 

da 
Camada 
de Óleo

7.4. Espessura da  
Camada de Óleo

7.5. Características da  
Camada de Óleo

m m BM MM AM SU % OE CG CF CO MA FI FR MS PO PI RS PA NO

Observações:

7.3. Distribuição da Camada de Óleo - Anote a porcentagem estimada de óleo na superfície ou os códigos, segundo as 
figuras (ver Explicações do Formulário em anexo)

C = cobertura contínua (91 a 100%)
D = cobertura descontínua (51 a 90%)
M = manchas de óleo (11 a 50%) 
E = óleo esparso (<1 a 10%)
V = Vestígios de óleo (<1%)
NO = Óleo não encontrado

7.4. Espessura da Camada de Óleo na Superfície - Use os códigos abaixo:
OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)

7.5. Características da Camada de Óleo na Superfície
FR = Óleo fresco e líquido
MS = Musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro - tarballs)
PI = Piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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8. CONDIÇÕES DE ÓLEO NA SUBSUPERFÍCIE 

8.1. No. da 
Perfuração

8.2. Zona de Maré 8.3. Em que Profundidade 
da Perfuração se Encontrou 

Óleo? (cm)

8.4. Características do Óleo Subsuperficial

BM MM AM SU PC PP RO FO VE NO

Observações:

8.4. Características do Óleo Subsuperficial
PC = Poros completamente preenchidos com óleo
PP = Poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o sedimento é mexido)
RO = Resíduos de Óleo (sedimento está visivelmente atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom sobre 
o sedimento, mas pouco ou nenhum acúmulo da óleo nos poros)
FO = Filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)
VE = Vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou viscosidade)

9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Fotos: SIM / NÃO Rolo(s) no(s).______ Foto(s) no(s).______ Vídeo: SIM / NÃO Fita(s) no(s).________
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10. CROQUI

Legenda:

 Perfuração sem óleo subsuperficial (numerar)

 Perfuração com óleo subsuperficial (numerar)

 Lugar e direção em que foram tiradas fotografias (numerar)

 Lugar em que foram tiradas fotografias do chão (numerar)
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ÓLEO EM LINHA DE COSTA - MANGUEZAIS 

Para o derramamento ______________________________________________________________________ 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.4. 1a visita / Retorno 
1.5. Data (dd/mm/aa): ________________________
1.6. Horário: __________ horas a _________ horas
1.7. Altura da Maré

no início da avaliação: B / M / A 
ao final da avaliação: A / M / B

1.8. Pesquisa realizada: 
A Pé / De Barco / De Helicóptero / _____________

1.9. Sol / Nuvens / Neblina / Chuva / Vento
1.10. Energia do Sistema (batimento das ondas):

Alta / Média / Baixa

1.1. Região:

1.2. Identidade do Segmento:

1.3. Início do Segmento:

Fim do Segmento:

2. EQUIPE _____________________
Líder da equipe: Assinatura: 

3. SEGMENTO 3.1. Comprimento Total: _________________m 
3.2. Comprimento da Área Analisada: ____________m 

3.3. GPS Inicial: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min
3.4. GPS Final: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 
4.1. Detritos ou quaisquer restos atingidos por óleo? Sim / Não 

Tipo predominante: ________________________________ 
Volume estimado: ______________ m3 

4.2. Acesso à orla (Marque uma ou mais opções) 4.3. Capacidade de sustentar carga

Estrada pavimentada Firme (qualquer veículo)
Estrada não pavimentada Boa ( somente veículos com tração nas 4 rodas)
Trilha Mole (somente veículos sobre esteira)
Caminho Muito moles (não suportarão veículos)
Rampa Não há acesso por terra (somente por via aquática)
Estacionamento de carros Não há acesso por terra ou por água
Barco
Outro ________________________

4.4. Adequação para estacionamento / armazenamento de equipamentos e resíduos e instalações de postos de 
ações diversas (médica, de limpeza de animais, de comunicação...): 

Área disponível: SIM / NÃO Necessidade de segurança: SIM / NÃO

Proximidade de restaurantes, comércio variado e instalações sanitárias domésticas: SIM / NÃO

Observações:
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5. USO E IMPORTÂNCIA DO CONTORNO DA COSTA 
5.1. INDUSTRIAL 5.2. RECREATIVO / RESIDENCIAL 5.3 ECOLÓGICO / CULTURAL

Captação de água Banho Área de proteção ambiental
Pesca industrial Marina Área de preservação
Pesca artesanal Esportes aquáticos Outros: _________________
Área portuária Hotelaria
Criação de animais marinhos Ancoradouro
Outro: ______________ Residências:______ (no. estimado) 

Outros: _________________
6. CONDIÇÕES DE ÓLEO NO SEDIMENTO

6.1.
Setor

6.2. 
Comp

6.3. 
Larg

6.4. 
Zona 

de 
Maré

6.5. 
Dist 
do 

Óleo

6.6. Tipo de 
sedimento

6.7. Espessura da  
Camada de Óleo

6.8. Características da  
Camada de Óleo

6.9. Características 
da Camada de Óleo 

Subsuperficial

m m % AF LF LM NI OE CG CF MA FI NO FR MS PO PI RS PA NO PC PP RO FO VE NO

6.4. Zona de Maré
BM = Zona da baixa maré; MM = Zona entre a baixa maré e a média maré;
AM = Zona entre a média maré e a alta maré ; SU = Zona superior à alta maré.
6.5. Distribuição da Camada de Óleo - Anote a porcentagem estimada de óleo na superfície ou os códigos, segundo as 
figuras 
C = cobertura contínua (91 a 100%)
D = cobertura descontínua (51 a 90%)
M = manchas de óleo (11 a 50%) 
E = óleo esparso (<1 a 10%)
V = Vestígios de óleo (<1%)
NO = Óleo não encontrado
6.6. Tipo de Sedimento
AF = Areia e lama firme; LF = Lama firme; LM = Lama mole; NI = Não identificado
6.7. Espessura da Camada de Óleo na Superfície - Use os códigos abaixo:
OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
6.8. Características da Camada de Óleo na Superfície
FR = Óleo fresco e líquido
MS = Musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro - tarballs)
PI = Piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
6.9. Características de Óleo na Subsuperfície 
PC = Poros completamente preenchidos com óleo
PP = Poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o sedimento é mexido)
RO = Resíduos de Óleo (sedimento está visivelmente atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom sobre o sedimento, 
mas pouco ou nenhum acúmulo da óleo nos poros)
FO = Filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)
VE = Vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou viscosidade)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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7. AVALIAÇÃO DE ÓLEO NO MANGUEZAL - VEGETAÇÃO

7.1. 
Setor

7.2. % de 
folhas nas 

árvores

7.3. % de folhas 
amarelas nas 

árvores

7.4. Espécie 
predominante

7.5.
Altura média 
das árvores

7.6.  
Sementes 7.7. Plântulas 7.8. Óleo nas 

Folhas
7.9. Óleo nos 

Troncos
7.10. Óleo  
nas Raízes

m Sim / Não Sim / Não Q E C H Q E C H Q E C

7.2/7.3 Anote a percentagem estimada de folhas nas árvores e de folhas amarelas (dentro do total de folhas nas árvores) 
conforme as imagens em 7.3.

7.4 Espécie predominante (ver imagens nas explicações do formulário):
RI = Rizophora sp. 
AV = Avicennia sp. 
LA = Laguncularia sp.

7.8/7.9/7.10 Anote usando os códigos abaixo:
Q = Quantidade

M = Muito; P = Pouco; R = Resíduos; NO = óleo não observado (faça um risco no restante da coluna).
E = Espessura

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)

C = Características
FR = Óleo fresco e líquido
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro: tarballs)
PI = Piche (óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Óleo não observado (Faça um risco no restante da coluna.)

H = Altura: Altura aproximada atingida pelo óleo (em metros)
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8. AVALIAÇÃO DE ÓLEO NO MANGUEZAL - ANIMAIS
Setor 8.1. Tocas de 

caranguejos
8.2. Óleo nas 

tocas?
8.3. Presença de 

caranguejos
8.4. 

Caranguejos 
com óleo?

8.5. Vivos 
ou mortos?

8.6. Presença de 
outros crustáceos 

e/ou moluscos

8.7. Tipo(s) de 
outros crustáceos 

e/ou moluscos 
encontrados

8.8. Com óleo? 8.9. 
Vivos ou 
mortos?

M P R NO M P V NO M P R NO M P A M P R NO M P A

 

Observações:

8.1. Presença de Tocas de Caranguejos
M = Muitas tocas; 
P = Poucas ou algumas tocas; 
R = Raras tocas; 
NO = Não Observado (tocas não observadas)
8.2 Presença de Óleo nas Tocas
M = Muito óleo; 
P = Pouco ou algum óleo; 
V = Vestígios de óleo; 
NO = Não Observado (não foi observado óleo nas tocas)
8.3. Presença de Caranguejos
M = Muitos caranguejos; 
P = Poucos caranguejos; 
R = Raros caranguejos; 
NO = Não foram observados caranguejos
8.4. Presença de Caranguejos com Óleo
M = Muitos dos caranguejos observados apresentam óleo; 
P = Alguns ou poucos caranguejos observados apresentam óleo; 
A = ausência de óleo nos caranguejos observados
8.6. Presença de Outros Crustáceos e/ou Moluscos
M = Muitos crustáceos e/ou moluscos; 
P = Poucos crustáceos e/ou moluscos; 
R = Raros crustáceos e/ou moluscos; 
NO = Não Observado (não foram observados outros crustáceos e/ou moluscos)
8.8. Presença de Outros Crustáceos ou Moluscos com Óleo
M = Muitos dos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam óleo; 
P = Alguns ou poucos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam óleo; 
A = Ausência de óleo nos crustáceos e/ou moluscos observados
9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Fotos: SIM / NÃO (Rolo(s) no(s).______ Foto no(s). ______) Vídeo: SIM / NÃO (Fita(s) no(s).________)
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10. CROQUI

Legenda:

 Perfuração sem óleo subsuperficial (numerar)

 Perfuração com óleo subsuperficial (numerar)

 Lugar e direção em que foram tiradas fotografias (numerar)

 Lugar em que foram tiradas fotografias do chão (numerar)
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Matrizes para Análise dos Formulários

Métodos Utilizados para Descrever  
Condições de Óleo na Superfície

Comprimento Somente presença e ausência de óleo

Comprimento – Largura Medida da área total atingida

Comprimento – Largura – Distribuição
Indica cobertura de óleo (igual à Área 
Equivalente – Owens et al., 1987)* 

Comprimento – Largura – Distribuição 
– Espessura

Estima a quantidade de óleo**

* Ver Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície.

** Ver Matriz de Categorização de Óleo Superficial.

Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície

Largura de Áreas Atingidas por Óleo

Larga
> 6m

Média
≥ 3m a ≤ 6m

Estreita
≥ 0,5m a ≤ 3m

Muito 
Estreita
< 0,5m

D
is

tr
ib

u
iç
ã
o
 d

o
 Ó

le
o

Contínua
91% a 100%

Grave Grave Moderado Leve

Descontínua
51% a 90%

Grave Grave Moderado Leve

Manchas
11% a 50%

Moderado Moderado Leve Muito Leve

Esporádica
1% a 10%

Leve Leve Muito Leve Muito Leve

Vestígios
> 1%

Muito Leve Muito Leve Muito Leve Muito Leve

ANEXO 3
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Matriz de Categorização de Óleo Superficial

Categorização Inicial de Óleo Superficial*

Grave Moderado Leve Muito Leve

E
sp

e
ss

u
ra

 M
é
d
ia

Empoçado
> 1cm

Grave Grave Moderado Leve

Camada 
Grossa
0,1cm a 

1cm

Grave Grave Moderado Leve

Camada Fina
0,01cm a 

0,1cm
Moderado Moderado Leve Muito Leve

Mancha/
Filme

< 0,01cm
Leve Leve Muito Leve Muito Leve

* Determinada a partir da Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície.

Matriz de Categorização de Óleo Subsuperficial

  Profundidade de Penetração ou 
Espessura da Camada de Óleo

> 30cm
≥ 21cm a  
≤ 30cm

≥ 11cm a  
≤ 20cm

0cm a 
10cm

C
o
n
ce

n
tr

a
çã

o
 M

é
d
ia

PC  
(poros completamente 
preenchidos com óleo)

Grave Grave Grave Moderado

PP  
(poros parcialmente 

preenchidos com óleo)
Grave Moderado Moderado Leve

RO  
(resíduos de óleo) ou  

FO (filme de óleo)
Moderado Moderado Leve Leve

VE  
(vestígios de óleo)

Leve Muito Leve Muito Leve
Muito 
Leve
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Tabela de Resumo – Superfície

Derramamento: 

Região: 

Segmento Setor Comprimento Largura % de Óleo Espessura

Matriz 
Inicial de 
Cobertura 
de Óleo 

Matriz de 
Categorização 

de Óleo 
Superficial 
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Tabela de Resumo – Subsuperfície
Derramamento:                            
Região:                                           
             

Segmento Setor Perfuração

Profundidade de 
Penetração do Óleo ou 
Espessura da Camada 

Subsuperficial 

Características do 
Óleo Subsuperficial

Matriz de 
Categorização de 

Óleo Subsuperficial
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Como Desenhar Croquis para Pesquisa de Campo 

O croqui é um dos mais importantes componentes do processo de Avaliação de Óleo em 
Linha de Costa por dois motivos principais: oferece uma visão clara da distribuição de 
óleo dentro de todo o segmento ou subsegmento em uma única imagem; e acrescenta 
disciplina ao processo de observação de campo, pois força a pessoa que está fazendo o 
croqui a reparar todas as características relevantes.

1º passo

Ao chegar ao segmento, imagine que está sobrevoando a área em um balão a 100m de 
altura, enquanto anda rapidamente em volta de todo o segmento. Isso vai dar-lhe uma 
visão geral da distribuição espacial de todas as características relevantes do segmento 
que devem ser incluídas no croqui.

2º passo

Determine as dimensões do segmento e faça perfurações para procurar óleo subsuper-
ficial. Divida as tarefas entre os membros da equipe (ex.: uma pessoa desenha o croqui, 
outra mede as distâncias). Meça os comprimentos e as larguras das zonas entremarés 
e os tamanhos de algumas das características mais evidentes, como quebra-mares ou 
cais. Com um lápis, faça um leve esboço de tais medidas no espaço reservado para o cro-
qui no formulário de campo. Lembre-se de desenhar a extensão mais comprida ao lon-
go do comprimento do papel. Acrescente a escala aproximada e a seta apontando para 
o norte.

3º passo

Faça um desenho leve da(s) zona(s) entremarés ou habitats avaliados. Mostre com mar-
cas de lápis mais fortes a distribuição do óleo na área, usando listras. A distribuição de 
óleo deve ser a parte mais evidente do desenho.

4º passo

Identifique os elementos críticos do croqui, usando a simbologia a seguir. 

Esta zona atingida por óleo possui pelotas de óleo distribuídas em manchas. Tem em média 2m e 30cm de lar-

gura e 80m de comprimento. Todas as áreas em que se encontrou óleo devem ser classificadas desta forma, 

usando os códigos e as terminologias-padrão.

 Perfuração sem óleo subsuperficial.

 Perfuração com óleo subsuperficial.

 Lugar de onde foram tiradas fotografias. A seta aponta na direção em que as fotos foram tiradas. A ausência de setas indica fotografias tiradas 

apontando para o chão.

ANEXO 4
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5º passo 

Preencha os outros detalhes do croqui, mostrando aspectos importantes da morfolo-
gia do segmento (ex.: dunas ou canais); características evidentes, como cercas, grandes 
troncos e quebra-mares, que auxiliem na identificação do local; áreas de vegetação; e 
pontos de acesso, como estradas e áreas de estacionamento.

Exemplo de croqui que mostra zonas de maré, áreas atingidas por óleo,  
perfurações e locais de onde foram tiradas fotografias.
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6º passo (Opcional) 

Se julgar apropriado, desenhe uma secção transversal da área, mostrando descontinuidades de topo-

grafia e/ou relevo significativas (como falésias ou grandes dunas) e locais atingidos por óleo. Ver a figura a 

seguir.

Exemplo de croqui que mostra uma secção transversal  
da área em que foi encontrado óleo.
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O Manual de Campo para Avaliação de Óleo em Linha de Costa foi traduzido do original Shoreline Assessment 
Manual, elaborado pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e apresenta adaptações para 
aplicação em manguezais.
Este manual é para ser usado como ferramenta de treinamento e como guia de campo. As avaliações de óleo 
na linha de costa devem ser realizadas sistematicamente, durante as fases de emergência e pós-emergên-
cia, sendo fundamentais na tomada de decisão quanto às medidas de limpeza e tratamento dos ecossistemas 
atingidos por óleo, bem como no acompanhamento da eficiência das medidas adotadas.
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APRESENTAÇÃO



Quando ocorrem vazamentos de petróleo e seus derivados e o óleo atinge a costa, faz-se necessária a rea-
lização de uma avaliação das áreas atingidas para determinar a extensão e a intensidade de recobrimento, 
bem como os tipos de ecossistemas atingidos, para sugerir medidas de limpeza e recuperação de resposta 
mais adequados ao caso. Para isso, efetua-se uma Avaliação de Óleo em Linha de Costa.
Um programa de avaliação de óleo em linha de costa é:

 uma abordagem sistemática que utiliza terminologia padronizada na coleta de dados sobre con-
dições de óleo na linha de costa; e

 flexível em termos de dimensão da pesquisa e nível de detalhe dos dados coletados.

Este manual de campo é um complemento ao Manual de Avaliação de Óleo em Linha de Costa e visa auxiliar 
as equipes nas pesquisas de campo para coletar dados sobre condições de óleo na linha de costa.

7
INTRODUÇÃO



Aqui são encontradas fotografias que ilustram e esclarecem a terminologia usada para descrever:

 tipos de linhas de costa encontrados no Brasil;
 distribuição da camada de óleo na superfície;
 espessura da camada de óleo na superfície;
 características da camada de óleo na superfície;
 características do óleo na subsuperfície; e
 espécies predominantes em manguezais.

Em uma avaliação de óleo em linha de costa a padronização dos procedimentos é crucial. É muito importante 
realizar um treinamento com as equipes para ter certeza de que todas estão usando as mesmas termino-
logias e estimativas, de modo consistente.

8

INTRODUÇÃO
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Impermeáveis, Expostos, de Declividade  
Alta a Média – Índice de Sensibilidade 1

Costões rochosos lisos
Falésias em rochas sedimentares
Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais) 

Costão rochoso liso, exposto, de alta declividade Estrutura artificial exposta 

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



10 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Falésias em rocha sedimentar

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Impermeáveis, Expostos, Sub-horizontais – Índice de Sensibilidade 2

Terraços ou substratos de declividade média, expostos  
(terraço ou plataforma de abrasão, terraço arenítico exumado etc.)

Costão rochoso liso, exposto, com declividade média Terraço rochoso liso, exposto
P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



12 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Semipermeáveis; Baixa Penetração/Soterramento  
de Petróleo – Índice de Sensibilidade 3

Praias dissipativas, de areia fina a média, expostas
Praias de areia fina a média, abrigadas 

Praia de areia fina e baixa declividade Praia de areia fina, abrigada

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Praia de areia média, abrigada

P
et

ro
b
ra

s



14 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos de Média Permeabilidade; Penetração/Soterramento  
de Petróleo Moderado – Índice de Sensibilidade 4

Praias de areia grossa
Praias intermediárias, de areia média a fina, expostas

Praia de areia grossa e alta declividade Praia de estado intermediário, exposta, de areia fina

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos de Média a Elevada Permeabilidade; Alta Penetração/Soterramento  
de Petróleo – Índice de Sensibilidade 5

Praias mistas de cascalho e areia
Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação

Praia mista de areia e cascalho Terraço de abrasão de superfície irregular

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



16 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

 

Plataforma de abrasão de superfície irregular Terraço de abrasão recoberto com vegetação

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos de Elevada Permeabilidade; Alta Penetração/Soterramento  
de Petróleo – Índice de Sensibilidade 6

Praias de cascalho (seixos e calhaus)
Depósito de tálus
Enroncamentos (riprap, guia corrente, quebra-mar)
Plataforma ou terraço recoberto por concreções lateríticas ou bioconstrucionais

Enroncamento exposto Depósito de tálus

 

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



18 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Sub-horizontais, Permeáveis, Expostos – Índice de Sensibilidade 7

Planícies de maré arenosa expostas
Terraços de baixa-mar 

Terraço de baixa-mar Planície de maré arenosa exposta

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Impermeáveis a Moderadamente Permeáveis, Abrigados,  
com Epifauna Abundante – Índice de Sensibilidade 8
Escarpas/encostas de rocha lisa abrigada
Escarpas/encostas de rocha lisa não abrigada
Enroncamentos (riprap e outras estruturas artificiais) abrigados 

Costão rochoso liso, abrigado, com declividade média

P
et

ro
b
ra

s



20 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Substratos Semipermeáveis, Planos, Abrigados – Índice de Sensibilidade 9

Planícies de maré arenosa/lamosa abrigadas
Terraços de baixa-mar lamosos 

Terraço de baixa-mar arenoso, lamoso, abrigado 

P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Zonas Pantanosas com Vegetação Acima d´Água – Índice de Sensibilidade 10

Terrenos alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas
Marismas
Manguezais 

 

Manguezal precedido de terraço de baixa-mar lamoso Marisma

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



22 PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Manguezal
P
et

ro
b
ra

s
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PRINCIPAIS TIPOS DE LINHA DE 
COSTA ENCONTRADOS NO BRASIL

Definições

Região: a região de estudo é aquela definida pelas cartas e mapas emitidos por órgãos oficiais, devendo ser 
denominada de forma complementar pela designação local mais comumente conhecida.

Segmento: é o trecho inserido na região avaliada, demarcado em função da distância (segmento mínimo = 
200m e máximo = 2.000m) e/ou de feições específicas, como a granulometria do sedimento, o tipo de sedi-
mento etc. Deverá ser preenchido somente um formulário por segmento.

Setor: é a divisão do segmento, transversal à linha de costa, feita pela equipe de campo de acordo com as 
condições de óleo encontradas no local. Cada setor deve ter a mesma largura da(s) mancha(s) de óleo nele 
encontrada(s). 
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ZONAS DE MARÉ

BM = zona ao nível da maré baixa; 
MM = zona ao nível da maré média; 
AM = zona ao nível da maré alta; e
SU = zona acima do nível da maré alta.
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DISTRIBUIÇÃO DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

C = cobertura contínua (91% a 100%) Q = cobertura descontínua (51% a 90%)

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



26 DISTRIBUIÇÃO DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

M = manchas de óleo (11% a 50%) E = óleo esparso (<1% a 10%)

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s
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DISTRIBUIÇÃO DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

V = Vestígios de óleo (<1%)

P
et

ro
b
ra

s



28 DISTRIBUIÇÃO DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

Estes gráficos têm o objetivo de auxiliar a estimar a percentagem da cobertura de óleo no local observado. 
As partes coloridas de preto representam o óleo. Não desperdice tempo tentando obter uma medida muito 
precisa da distribuição do óleo; os seis intervalos listados são geralmente suficientes.

C = cobertura 
contínua  
(91% a 100%)

D = cobertura 
descontínua  
(51% a 90%)

M = manchas de óleo 
(11% a 50%)

E = óleo esparso  

(<1% a 10%)
V = Vestígios de óleo 

(<1%)
NO = Não Observado 

(não foi observado 
qualquer vestígio 
de óleo)
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ESPESSURA DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse  
espumosa com espessura acima de 1cm) 

CG = óleo em camada grossa (óleo ou musse  
<1mm a <1cm em qualquer superfície)

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



30 ESPESSURA DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

CF = óleo em camada fina (<1mm, podendo ser  
retirado raspando-se com a unha) 

MA = mancha (óleo visível, que não pode ser  
retirado raspando-se com a unha) 

P
et

ro
b
ra

s

N
O
A
A
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ESPESSURA DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

FI = filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente

N
O
A
A



32 CARACTERÍSTICAS DA CAMADA 
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

FR = óleo fresco e líquido MS = musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas) 

N
O
A
A

N
O
A
A
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CARACTERÍSTICAS DA CAMADA  
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

PO = pelotas de óleo (pequenos acúmulos  
de óleo <10cm de diâmetro – tarballs)

PI = piche (capa de óleo altamente intemperizado,  
de consistência grossa, quase sólida) 

P
et

ro
b
ra

s

P
et

ro
b
ra

s



34 CARACTERÍSTICAS DA CAMADA 
DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

RS = resíduos de óleo na superfície  
(resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento

PA = pavimento asfáltico  
(óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)

N
O
A
A

N
O
A
A
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PERFURAÇÕES

Faça perfurações para verificar a presença de óleo subsuperficial, utilizando pá, cavadeira, enxadão ou outro 
instrumento para cavar. Mesmo que não haja óleo superficial aparente, é muito importante verificar se há 
óleo subsuperficial. A profundidade das perfurações varia de acordo com o tipo de sedimento. 
Veja na tabela a seguir:

TIPO DE SEDIMENTO PROFUNDIDADE DAS PERFURAÇÕES
Costões Rochosos Expostos Não são realizadas perfurações, pois não há penetração de óleo

Estruturas Artificiais Expostas Não são realizadas perfurações, pois não há penetração de óleo

Terraços de Abrasão Marinha Não são realizadas perfurações, pois não há penetração de óleo

Praias de Areia Fina ou Média 25cm

Praias de Areia Grossa 25cm

Praias de Areia e Cascalho 50cm

Praias de Cascalho  100cm

Enroncamento 100cm

Baixios Lodosos Expostos pelas 
Marés

Não são realizadas perfurações propriamente ditas; o sedimento deve ser 
revolvido para verificar a presença de óleo subsuperficial

Baixios Compactos Expostos pelas 
Marés

Não são realizadas perfurações propriamente ditas; o sedimento deve ser 
revolvido para verificar a presença de óleo subsuperficial

Costas Rochosas Abrigadas Não são realizadas perfurações, pois não há penetração de óleo
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PERFURAÇÕES
TIPO DE SEDIMENTO PROFUNDIDADE DAS PERFURAÇÕES

Estruturas Artificiais Abrigadas Não são realizadas perfurações, pois não há penetração de óleo

Regiões Entremarés Abrigadas 10cm (a penetração do óleo é limitada pelos sedimentos saturados de água)

Marismas
Não são realizadas perfurações propriamente ditas; o sedimento deve ser 
revolvido para verificar a presença de óleo subsuperficial

Manguezais
Não são realizadas perfurações propriamente ditas; o sedimento deve ser 
revolvido para verificar a presença de óleo subsuperficial

P
et

ro
b
ra

s
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CARACTER[ISTICAS DE ÓLEO 
NA SUBSUPERFÍCIE

 
PC = poros completamente preenchidos com óleo  PP = poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não 

flui quando o sedimento é mexido)

N
O
A
A

N
O
A
A



38 CARACTERÍSTICAS DE ÓLEO 
NA SUBSUPERFÍCIE

RO = resíduos de óleo (o sedimento está visivelmente 
atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom  

sobre ele, mas pouco ou nenhum  
acúmulo de óleo nos poros)

FO = filme de óleo (sedimento com  
camada fina ou mancha de óleo)

N
O
A
A

P
et

ro
b
ra

s
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CARACTER[ISTICAS DE ÓLEO 
NA SUBSUPERFÍCIE

VE = vestígios (camada descontínua,  
pontos de óleo, odor e/ou viscosidade)

P
et

ro
b
ra

s



40 CARACTERÍSTICAS DO ÓLEO  
NOS ANIMAIS EM MANGUEZAIS

PRESENÇA DE TOCAS DE CARANGUEJOS
M = muitas
P = poucas ou algumas
R = raras
NO = não observado (não foram observadas tocas/animais)

PRESENÇA DE ÓLEO NAS TOCAS

M = muito
P = pouco ou algum
V = vestígios de óleo
NO = não observado (não foi observado óleo nas tocas)

PRESENÇA DE CARANGUEJOS

M = muitos
P = poucos ou alguns
R = raros
NO = não observado (não foram observados caranguejos)

PRESENÇA DE CARANGUEJOS COM ÓLEO

M = muitos dos animais observados apresentam óleo
P = alguns ou poucos animais observados  

apresentam óleo
A = ausência de óleo nos animais observados

PRESENÇA DE OUTROS CRUSTÁCEOS E/OU MOLUSCOS
M = muitos
P = poucos ou alguns
R = raros
NO = não foram observados crustáceos e/ou moluscos

PRESENÇA DE OUTROS CRUSTÁCEOS E/OU  
MOLUSCOS COM ÓLEO
M = muitos dos animais observados apresentam óleo
P = alguns ou poucos animais observados  

apresentam óleo
A = ausência de óleo nos animais observados
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PRINCIPAIS ESPÉCIES VEGETAIS  
ENCONTRADAS EM MANGUEZAIS

 

RI = Rizophora sp. AV = Avicennia sp. LA = Laguncularia sp.



15cm

ø5cmø4cmø3cmø12cmø1cm
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Como Desenhar Croquis para Pesquisa de Campo 

O croqui é um dos mais importantes componentes do processo de Avaliação de Óleo em 
Linha de Costa por dois motivos principais: oferece uma visão clara da distribuição de 
óleo dentro de todo o segmento ou subsegmento em uma única imagem; e acrescenta 
disciplina ao processo de observação de campo, pois força a pessoa que está fazendo o 
croqui a reparar todas as características relevantes.

1º passo

Ao chegar ao segmento, imagine que está sobrevoando a área em um balão a 100m de 
altura, enquanto anda rapidamente em volta de todo o segmento. Isso vai dar-lhe uma 
visão geral da distribuição espacial de todas as características relevantes do segmento 
que devem ser incluídas no croqui.

2º passo

Determine as dimensões do segmento e faça perfurações para procurar óleo subsuper-
ficial. Divida as tarefas entre os membros da equipe (ex.: uma pessoa desenha o croqui, 
outra mede as distâncias). Meça os comprimentos e as larguras das zonas entremarés 
e os tamanhos de algumas das características mais evidentes, como quebra-mares ou 
cais. Com um lápis, faça um leve esboço de tais medidas no espaço reservado para o cro-
qui no formulário de campo. Lembre-se de desenhar a extensão mais comprida ao lon-
go do comprimento do papel. Acrescente a escala aproximada e a seta apontando para 
o norte.

3º passo

Faça um desenho leve da(s) zona(s) entremarés ou habitats avaliados. Mostre com mar-
cas de lápis mais fortes a distribuição do óleo na área, usando listras. A distribuição de 
óleo deve ser a parte mais evidente do desenho.

4º passo

Identifique os elementos críticos do croqui, usando a simbologia a seguir. 

Esta zona atingida por óleo possui pelotas de óleo distribuídas em manchas. Tem em média 2m e 30cm de lar-

gura e 80m de comprimento. Todas as áreas em que se encontrou óleo devem ser classificadas desta forma, 

usando os códigos e as terminologias-padrão.

 Perfuração sem óleo subsuperficial.

 Perfuração com óleo subsuperficial.

 Lugar de onde foram tiradas fotografias. A seta aponta na direção em que as fotos foram tiradas. A ausência de setas indica fotografias tiradas 

apontando para o chão.

ANEXO 4
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5º passo 

Preencha os outros detalhes do croqui, mostrando aspectos importantes da morfolo-
gia do segmento (ex.: dunas ou canais); características evidentes, como cercas, grandes 
troncos e quebra-mares, que auxiliem na identificação do local; áreas de vegetação; e 
pontos de acesso, como estradas e áreas de estacionamento.

Exemplo de croqui que mostra zonas de maré, áreas atingidas por óleo,  
perfurações e locais de onde foram tiradas fotografias.
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6º passo (Opcional) 

Se julgar apropriado, desenhe uma secção transversal da área, mostrando descontinuidades de topo-

grafia e/ou relevo significativas (como falésias ou grandes dunas) e locais atingidos por óleo. Ver a figura a 

seguir.

Exemplo de croqui que mostra uma secção transversal  
da área em que foi encontrado óleo.
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Matrizes para Análise dos Formulários

Métodos Utilizados para Descrever  
Condições de Óleo na Superfície

Comprimento Somente presença e ausência de óleo

Comprimento – Largura Medida da área total atingida

Comprimento – Largura – Distribuição
Indica cobertura de óleo (igual à Área 
Equivalente – Owens et al., 1987)* 

Comprimento – Largura – Distribuição 
– Espessura

Estima a quantidade de óleo**

* Ver Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície.

** Ver Matriz de Categorização de Óleo Superficial.

Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície

Largura de Áreas Atingidas por Óleo

Larga
> 6m

Média
≥ 3m a ≤ 6m

Estreita
≥ 0,5m a ≤ 3m

Muito 
Estreita
< 0,5m

D
is

tr
ib

u
iç
ã
o
 d

o
 Ó

le
o

Contínua
91% a 100%

Grave Grave Moderado Leve

Descontínua
51% a 90%

Grave Grave Moderado Leve

Manchas
11% a 50%

Moderado Moderado Leve Muito Leve

Esporádica
1% a 10%

Leve Leve Muito Leve Muito Leve

Vestígios
> 1%

Muito Leve Muito Leve Muito Leve Muito Leve

ANEXO 3
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Matriz de Categorização de Óleo Superficial

Categorização Inicial de Óleo Superficial*

Grave Moderado Leve Muito Leve

E
sp

e
ss

u
ra

 M
é
d
ia

Empoçado
> 1cm

Grave Grave Moderado Leve

Camada 
Grossa
0,1cm a 

1cm

Grave Grave Moderado Leve

Camada Fina
0,01cm a 

0,1cm
Moderado Moderado Leve Muito Leve

Mancha/
Filme

< 0,01cm
Leve Leve Muito Leve Muito Leve

* Determinada a partir da Matriz Inicial de Cobertura de Óleo na Superfície.

Matriz de Categorização de Óleo Subsuperficial

  Profundidade de Penetração ou 
Espessura da Camada de Óleo

> 30cm
≥ 21cm a  
≤ 30cm

≥ 11cm a  
≤ 20cm

0cm a 
10cm

C
o
n
ce

n
tr

a
çã

o
 M

é
d
ia

PC  
(poros completamente 
preenchidos com óleo)

Grave Grave Grave Moderado

PP  
(poros parcialmente 

preenchidos com óleo)
Grave Moderado Moderado Leve

RO  
(resíduos de óleo) ou  

FO (filme de óleo)
Moderado Moderado Leve Leve

VE  
(vestígios de óleo)

Leve Muito Leve Muito Leve
Muito 
Leve
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Tabela de Resumo – Superfície

Derramamento: 

Região: 

Segmento Setor Comprimento Largura % de Óleo Espessura

Matriz 
Inicial de 
Cobertura 
de Óleo 

Matriz de 
Categorização 

de Óleo 
Superficial 
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Tabela de Resumo – Subsuperfície
Derramamento:                           �  
Região:                                           �
             

Segmento Setor Perfuração

Profundidade de 
Penetração do Óleo ou 
Espessura da Camada 

Subsuperficial 

Características do 
Óleo Subsuperficial

Matriz de 
Categorização de 

Óleo Subsuperficial
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Cópias de Formulários de Avaliação de Óleo em Linha de Costa

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ÓLEO EM LINHA DE COSTA
para o derramamento _____________________________________ 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.4. Data (dd/mm/aa): 1.5. Horário da Avaliação:
___________ horas 

a ___________ horas1.1. Região:

1.2. Identidade do Segmento:

1.3. Início do Segmento:
 

Fim do Segmento:
1.6. Altura da Maré

no início da avaliação: B / M / A 
ao final da avaliação: A / M / B

1.8. Sol / Nuvens / Neblina / Chuva / Vento

1.7. Pesquisa realizada: 
A Pé / De Barco / De Helicóptero / _____________

1.9. Energia do Sistema (batimento das ondas):
Alta / Média / Baixa

2. EQUIPE _____________________ Líder da equipe: Assinatura: 

3. SEGMENTO 3.1. Comprimento Total: _________________m 
3.2. Comprimento da Área Analisada: ____________m 

3.3. GPS Inicial: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

3.4. GPS Final: LAT :___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

4. TIPO DE LINHA DE COSTA Selecione UM tipo Predominante (P) e 
TANTOS tipos Secundários (S) quanto necessário

Costões Rochosos Expostos Baixios Lodosos Expostos pelas Marés
Estruturas Artificiais Expostas Baixios Compactos Expostos pelas Marés
Terraços de Abrasão Marinha Costas Rochosas Abrigadas
Praias de Areia Fina ou Média Estruturas Artificiais Abrigadas
Praias de Areia Grossa Regiões entre-marés abrigadas
Praias de Areia e Cascalho Marismas 
Praias de Cascalho Manguezais
Enroncamento Outro ________________________

5. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 
5.1. Detritos ou quaisquer restos atingidos por óleo? Sim / Não 

Tipo predominante: ________________________________ 
Volume estimado: ______________ m3

5.2. Acesso à orla (Marque uma ou mais opções) 5.3. Capacidade de sustentar carga
Estrada pavimentada Firme (qualquer veículo)
Estrada não pavimentada Boa (somente veículos com tração nas 4 rodas)
Trilha Mole (somente veículos sobre esteira)
Caminho Muito moles (não suportarão veículos)
Rampa Não há acesso por terra (somente por via aquática)
Estacionamento de carros Não há acesso por terra ou por água
Barco
Outro ________________________

5.2. Adequação para estacionamento / armazenamento de equipamentos e resíduos e instalações de postos de 
ações diversas (médica, de limpeza de animais, de comunicação...) 
Área disponível: SIM / NÃO Necessidade de segurança: SIM / NÃO
Proximidade de restaurantes, comércio variado e instalações sanitárias domésticas: SIM / NÃO
Observações: 

ANEXO 2



73

6. USO E IMPORTÃNCIA DO CONTORNO DA COSTA 
6.1. INDUSTRIAL 6.2. RECREATIVO / RESIDENCIAL 6.3 ECOLÓGICO / CULTURAL

Captação de água Banho Área de proteção ambiental
Pesca industrial Marina Área de preservação
Pesca artesanal Esportes aquáticos Outros: _________________
Área portuária Hotelaria
Criação de animais marinhos Ancoradouro Índice de Gundlach (ver anexo):

__________Outro: ______________ Residências:________ (no. estimado) 
Outros: _________________ 

7. CONDIÇÕES DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE

7.1.    
Setor Comp Larg 7.2. Zona de Maré

7.3. 
Distrib. 

da 
Camada 
de Óleo

7.4. Espessura da  
Camada de Óleo

7.5. Características da  
Camada de Óleo

m m BM MM AM SU % OE CG CF CO MA FI FR MS PO PI RS PA NO

Observações:

7.3. Distribuição da Camada de Óleo - Anote a porcentagem estimada de óleo na superfície ou os códigos, segundo as 
figuras (ver Explicações do Formulário em anexo)

C = cobertura contínua (91 a 100%)
D = cobertura descontínua (51 a 90%)
M = manchas de óleo (11 a 50%) 
E = óleo esparso (<1 a 10%)
V = Vestígios de óleo (<1%)
NO = Óleo não encontrado

7.4. Espessura da Camada de Óleo na Superfície - Use os códigos abaixo:
OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)

7.5. Características da Camada de Óleo na Superfície
FR = Óleo fresco e líquido
MS = Musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro - tarballs)
PI = Piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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8. CONDIÇÕES DE ÓLEO NA SUBSUPERFÍCIE 

8.1. No. da 
Perfuração

8.2. Zona de Maré 8.3. Em que Profundidade 
da Perfuração se Encontrou 

Óleo? (cm)

8.4. Características do Óleo Subsuperficial

BM MM AM SU PC PP RO FO VE NO

Observações:

8.4. Características do Óleo Subsuperficial
PC = Poros completamente preenchidos com óleo
PP = Poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o sedimento é mexido)
RO = Resíduos de Óleo (sedimento está visivelmente atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom sobre 
o sedimento, mas pouco ou nenhum acúmulo da óleo nos poros)
FO = Filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)
VE = Vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou viscosidade)

9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Fotos: SIM / NÃO Rolo(s) no(s).______ Foto(s) no(s).______ Vídeo: SIM / NÃO Fita(s) no(s).________
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10. CROQUI

Legenda:

 Perfuração sem óleo subsuperficial (numerar)

 Perfuração com óleo subsuperficial (numerar)

 Lugar e direção em que foram tiradas fotografias (numerar)

 Lugar em que foram tiradas fotografias do chão (numerar)
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ÓLEO EM LINHA DE COSTA - MANGUEZAIS 

Para o derramamento ______________________________________________________________________ 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.4. 1a visita / Retorno 
1.5. Data (dd/mm/aa): ________________________
1.6. Horário: __________ horas a _________ horas
1.7. Altura da Maré

no início da avaliação: B / M / A 
ao final da avaliação: A / M / B

1.8. Pesquisa realizada: 
A Pé / De Barco / De Helicóptero / _____________

1.9. Sol / Nuvens / Neblina / Chuva / Vento
1.10. Energia do Sistema (batimento das ondas):

Alta / Média / Baixa

1.1. Região:

1.2. Identidade do Segmento:

1.3. Início do Segmento:

Fim do Segmento:

2. EQUIPE _____________________
Líder da equipe: Assinatura: 

3. SEGMENTO 3.1. Comprimento Total: _________________m 
3.2. Comprimento da Área Analisada: ____________m 

3.3. GPS Inicial: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min
3.4. GPS Final: LAT: ___________graus ____________min LONG: ___________graus ____________min

4. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 
4.1. Detritos ou quaisquer restos atingidos por óleo? Sim / Não 

Tipo predominante: ________________________________ 
Volume estimado: ______________ m3 

4.2. Acesso à orla (Marque uma ou mais opções) 4.3. Capacidade de sustentar carga

Estrada pavimentada Firme (qualquer veículo)
Estrada não pavimentada Boa ( somente veículos com tração nas 4 rodas)
Trilha Mole (somente veículos sobre esteira)
Caminho Muito moles (não suportarão veículos)
Rampa Não há acesso por terra (somente por via aquática)
Estacionamento de carros Não há acesso por terra ou por água
Barco
Outro ________________________

4.4. Adequação para estacionamento / armazenamento de equipamentos e resíduos e instalações de postos de 
ações diversas (médica, de limpeza de animais, de comunicação...): 

Área disponível: SIM / NÃO Necessidade de segurança: SIM / NÃO

Proximidade de restaurantes, comércio variado e instalações sanitárias domésticas: SIM / NÃO

Observações:
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5. USO E IMPORTÂNCIA DO CONTORNO DA COSTA 
5.1. INDUSTRIAL 5.2. RECREATIVO / RESIDENCIAL 5.3 ECOLÓGICO / CULTURAL

Captação de água Banho Área de proteção ambiental
Pesca industrial Marina Área de preservação
Pesca artesanal Esportes aquáticos Outros: _________________
Área portuária Hotelaria
Criação de animais marinhos Ancoradouro
Outro: ______________ Residências:______ (no. estimado) 

Outros: _________________
6. CONDIÇÕES DE ÓLEO NO SEDIMENTO

6.1.
Setor

6.2. 
Comp

6.3. 
Larg

6.4. 
Zona 

de 
Maré

6.5. 
Dist 
do 

Óleo

6.6. Tipo de 
sedimento

6.7. Espessura da  
Camada de Óleo

6.8. Características da  
Camada de Óleo

6.9. Características 
da Camada de Óleo 

Subsuperficial

m m % AF LF LM NI OE CG CF MA FI NO FR MS PO PI RS PA NO PC PP RO FO VE NO

6.4. Zona de Maré
BM = Zona da baixa maré; MM = Zona entre a baixa maré e a média maré;
AM = Zona entre a média maré e a alta maré ; SU = Zona superior à alta maré.
6.5. Distribuição da Camada de Óleo - Anote a porcentagem estimada de óleo na superfície ou os códigos, segundo as 
figuras 
C = cobertura contínua (91 a 100%)
D = cobertura descontínua (51 a 90%)
M = manchas de óleo (11 a 50%) 
E = óleo esparso (<1 a 10%)
V = Vestígios de óleo (<1%)
NO = Óleo não encontrado
6.6. Tipo de Sedimento
AF = Areia e lama firme; LF = Lama firme; LM = Lama mole; NI = Não identificado
6.7. Espessura da Camada de Óleo na Superfície - Use os códigos abaixo:
OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
6.8. Características da Camada de Óleo na Superfície
FR = Óleo fresco e líquido
MS = Musse (óleo emulsificado cobrindo áreas extensas)
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro - tarballs)
PI = Piche (capa de óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
6.9. Características de Óleo na Subsuperfície 
PC = Poros completamente preenchidos com óleo
PP = Poros parcialmente preenchidos com óleo (o óleo não flui quando o sedimento é mexido)
RO = Resíduos de Óleo (sedimento está visivelmente atingido pelo óleo, com camada preta ou marrom sobre o sedimento, 
mas pouco ou nenhum acúmulo da óleo nos poros)
FO = Filme de óleo (sedimento com camada fina ou mancha de óleo)
VE = Vestígios (camada descontínua ou pontos de óleo, ou odor ou viscosidade)
NO = Nenhum óleo (nenhuma evidência de óleo de qualquer tipo)
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7. AVALIAÇÃO DE ÓLEO NO MANGUEZAL - VEGETAÇÃO

7.1. 
Setor

7.2. % de 
folhas nas 

árvores

7.3. % de folhas 
amarelas nas 

árvores

7.4. Espécie 
predominante

7.5.
Altura média 
das árvores

7.6.  
Sementes 7.7. Plântulas 7.8. Óleo nas 

Folhas
7.9. Óleo nos 

Troncos
7.10. Óleo  
nas Raízes

m Sim / Não Sim / Não Q E C H Q E C H Q E C

7.2/7.3 Anote a percentagem estimada de folhas nas árvores e de folhas amarelas (dentro do total de folhas nas árvores) 
conforme as imagens em 7.3.

7.4 Espécie predominante (ver imagens nas explicações do formulário):
RI = Rizophora sp. 
AV = Avicennia sp. 
LA = Laguncularia sp.

7.8/7.9/7.10 Anote usando os códigos abaixo:
Q = Quantidade

M = Muito; P = Pouco; R = Resíduos; NO = óleo não observado (faça um risco no restante da coluna).
E = Espessura

OE = óleo empoçado (óleo fresco ou musse com espessura acima de 1 cm)
CG = Óleo em camada grossa (óleo ou musse de <1 mm a <1 cm em qualquer superfície)
CF = Óleo em camada fina (<1 mm, podendo ser retirado raspando-se com a unha)
MA = Mancha (óleo visível, que não pode ser retirado raspando-se com a unha)
FI = Filme (camada brilhosa transparente e/ou iridescente)

C = Características
FR = Óleo fresco e líquido
PO = Pelotas de óleo (pequenos acúmulos de óleo <10 cm de diâmetro: tarballs)
PI = Piche (óleo altamente intemperizado, de consistência grossa, quase sólida)
RS = Resíduos de óleo na superfície (resíduos de óleo não coesivos na superfície do sedimento)
PA = Pavimento Asfáltico (óleo associado ao sedimento, tornando-o coesivo)
NO = Óleo não observado (Faça um risco no restante da coluna.)

H = Altura: Altura aproximada atingida pelo óleo (em metros)
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8. AVALIAÇÃO DE ÓLEO NO MANGUEZAL - ANIMAIS
Setor 8.1. Tocas de 

caranguejos
8.2. Óleo nas 

tocas?
8.3. Presença de 

caranguejos
8.4. 

Caranguejos 
com óleo?

8.5. Vivos 
ou mortos?

8.6. Presença de 
outros crustáceos 

e/ou moluscos

8.7. Tipo(s) de 
outros crustáceos 

e/ou moluscos 
encontrados

8.8. Com óleo? 8.9. 
Vivos ou 
mortos?

M P R NO M P V NO M P R NO M P A M P R NO M P A

 

Observações:

8.1. Presença de Tocas de Caranguejos
M = Muitas tocas; 
P = Poucas ou algumas tocas; 
R = Raras tocas; 
NO = Não Observado (tocas não observadas)
8.2 Presença de Óleo nas Tocas
M = Muito óleo; 
P = Pouco ou algum óleo; 
V = Vestígios de óleo; 
NO = Não Observado (não foi observado óleo nas tocas)
8.3. Presença de Caranguejos
M = Muitos caranguejos; 
P = Poucos caranguejos; 
R = Raros caranguejos; 
NO = Não foram observados caranguejos
8.4. Presença de Caranguejos com Óleo
M = Muitos dos caranguejos observados apresentam óleo; 
P = Alguns ou poucos caranguejos observados apresentam óleo; 
A = ausência de óleo nos caranguejos observados
8.6. Presença de Outros Crustáceos e/ou Moluscos
M = Muitos crustáceos e/ou moluscos; 
P = Poucos crustáceos e/ou moluscos; 
R = Raros crustáceos e/ou moluscos; 
NO = Não Observado (não foram observados outros crustáceos e/ou moluscos)
8.8. Presença de Outros Crustáceos ou Moluscos com Óleo
M = Muitos dos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam óleo; 
P = Alguns ou poucos crustáceos e/ou moluscos observados apresentam óleo; 
A = Ausência de óleo nos crustáceos e/ou moluscos observados
9. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Fotos: SIM / NÃO (Rolo(s) no(s).______ Foto no(s). ______) Vídeo: SIM / NÃO (Fita(s) no(s).________)
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10. CROQUI

Legenda:

 Perfuração sem óleo subsuperficial (numerar)

 Perfuração com óleo subsuperficial (numerar)

 Lugar e direção em que foram tiradas fotografias (numerar)

 Lugar em que foram tiradas fotografias do chão (numerar)
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Listagem de Equipamentos para Avaliação de Óleo em Linha de Costa

 Mapas ou cartas da área a ser avaliada

 Pranchetas e elásticos

 Lápis, borrachas, canetas à prova d´água

 Formulários de campo (folhas de códigos, formulários de campo)

 Manual de campo

 Mapas mostrando os segmentos

 Enxadões, cavadeiras, pás ou outros instrumentos para cavar

 Câmera fotográfica e filme colorido; baterias para a câmera; etiquetas 
para identificação dos filmes

 Câmera e fitas de vídeo, se necessário; baterias sobressalentes

 Trena e régua

 Lenços umedecidos para limpeza das mãos (especialmente ao avaliar 
manguezais)

 Paquímetro

 Aparelho GPS de mão

 Bússola

 Aparelho para comunicação (ex.: rádio ou telefone celular)

 Kit de primeiros socorros

 Barbante

Equipamentos Pessoais

 Capa de chuva resistente

 Botas de borracha altas (na altura dos joelhos ou dos quadris)

 Luvas de trabalho

 Chapéu

 Filtro solar

 Repelente contra insetos

 Água para beber

 Lanche

 Salva-vidas, se for utilizar transporte aquático ou de helicóptero 

 Mochila

ANEXO 1


