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Para meu pai.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos os homens sonham, 

Mas não da mesma maneira. 

Existem aqueles que têm seus sonhos à noite, nos recôndios de suas mentes e, ao 

despertar, pela manhã, descobrem que tudo aquilo era bobagem. 

Perigosos são os homens que sonham de dia, porque são capazes de viver seus sonhos 

de olhos abertos, dispostos a torná-los realidade.” 

 

T.E. Lawrence. 
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Resumo 
 

Desde 1930, até os dias atuais, a indústria do petróleo está crescendo vertiginosamente, e 

conseqüentemente houve aumento do número de acidentes e do risco de vazamentos de petróleo 

ao meio ambiente. No Brasil, após o acidente com vazamento de um duto da PETROBRAS na 

Baía de Guanabara em 2000, foi criada a Lei do Óleo (Abril de 2000 - lei 9966/00), que dispõe 

sobre o controle e a fiscalização da poluição por óleo e substâncias perigosas em águas territoriais 

brasileiras. A partir de então, foram incrementadas a elaboração e utilização de Cartas de 

Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo – Cartas SAO – que representam uma 

importante ferramenta técnico-gerencial para a priorização dos ambientes a serem protegidos, nos 

quais devam ser aplicados ou concentrados esforços em casos acidentais/emergenciais, de forma 

a reduzir as conseqüências ambientais tanto do derramamento quanto dos esforços de limpeza. 

 Anualmente cerca de um milhão de toneladas de derivados de petróleo são transportados 

pela Lagoa dos Patos, no trajeto entre o complexo petrolífero localizado na cidade de Rio 

Grande/RS e o Pólo Petroquímico de Triunfo/RS. A Lagoa dos Patos é considerada o mais 

importante recurso hídrico do Rio Grande do Sul. Em seus aproximadamente 250km de extensão, 

são desenvolvidas inúmeras atividades: turismo, pesca, aqüicultura, navegação, irrigação do arroz, 

dentre outras. Destaca-se entre as regiões costeiras do Atlântico Sudoeste pela sua importância 

ecológica; é uma importante área de refúgio para animais marinhos e aves que encontram em 

suas águas alimento, locais para reprodução e descanso. 

Devido à grande importância ecológica e socioeconômica da Lagoa dos Patos o PRH 27 

vem desenvolvendo Cartas de Sensibilidade Ambiental desde o ano de 2003 nesta região, e até 

início de 2007 terá também toda a costa do Rio Grande do Sul mapeada. Este trabalho apresenta 

as Cartas SAO da costa oeste da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. 

Neste trabalho foram utilizadas duas metodologias: (1) Especificações e Normas Técnicas 

para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo, MMA 

2002, para ambientes costeiros e estuarinos; (2) Índices de Sensibilidade Ambientais (ISL) Fluviais 

propostos pela PETROBRAS, 2006, por se tratar de uma área de estudo predominantemente 

límnica. Foram criados dois cenários (inverno e verão), a fim de identificar possíveis alterações na 

sensibilidade da laguna durante estas duas estações do ano. 

Foi possível observar variação da distribuição dos Índices de Sensibilidade – ISL – da 

Lagoa dos Patos entre os cenários de inverno e verão, tanto para a metodologia do MMA, quanto 

para a metodologia da PETROBRAS, além de diferenças significativas no ISL entre as duas 

metodologias. A Ilhota da Ponta Escura, a Ilha do Barbanegra; o Morro da Formiga e o Delta do 

Rio Camaquã devem ser considerados Áreas Prioritárias de Conservação, pois além de terem um 

ISL alto, são zona de refúgio, alimentação, descanso e reprodução de diversas espécies animais.  
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1. Introdução 
 

 A indústria petroquímica surgiu em 1930, e desde então vêm crescendo progressivamente; 

não apenas pelo fato do petróleo ser a maior fonte de energia empregada do planeta, mas também 

por ser utilizado na produção dos mais diversos bens de consumo, como plásticos, fármacos, na 

indústria química, etc. 

 

O consumo mundial de petróleo está em torno de 75,7 milhões de barris/dia. É interessante 

observar que um quarto do total mundial, cerca de 19 milhões de barris/dia, é consumido apenas 

pelos Estados Unidos. A Europa Ocidental é responsável por 26% da demanda, enquanto no 

Oriente Médio, onde estão os grandes produtores, o consumo é de apenas 5,9% do total mundial, 

evidenciando a discrepância entre as regiões produtoras e consumidoras de petróleo 

(PETROBRAS, 2006). A Figura 01 mostra o consumo mundial de óleo em toneladas per capita. 

 

 
Figura 01: Consumo mundial de óleo em toneladas per capita. 

Fonte: Millanelli, 2006 

 

O aumento do consumo do petróleo incentivou a descoberta de novos campos petrolíferos, 

o desenvolvimento de novas tecnologias para as explorações submarinas, a construção de 

superpetroleiros transoceânicos e a inauguração de terminais de carga / descarga de petróleo e 

derivados, de refinarias e oleodutos interestaduais e internacionais (CETESB, 2006). 

 
No entanto, a produção de petróleo de alguns países continuou não sendo suficiente para 

atender suas demandas, enquanto outras regiões do planeta têm capacidade de produção muito 

maior que sua necessidade de consumo, isto em função das condições geológicas ideais para a 
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formação de depósitos petrolíferos, distribuídas irregularmente no planeta. Existem no mundo 

algumas áreas que reuniram características excepcionais da natureza que permitiram o 

aparecimento do petróleo. O melhor exemplo disso é o Oriente Médio, onde se encontram cerca de 

65% das reservas mundiais de óleo e 36% das reservas de gás natural (PETROBRAS, 2006). 

 
 

 
Figura 02: Áreas produtoras e respectivas produções de óleo. 

Fonte: Millanelli, 2006. 

 

A distância existente entre as regiões produtoras e as regiões consumidoras, fomentou o 

desenvolvimento do transporte marítimo, responsável por grande parte do abastecimento de óleo 

em todas as regiões do globo. Devido à crescente demanda, vêm sendo construídos navios 

petrolíferos cada vez maiores. Em 1930, os maiores navios tinham a capacidade de transportar até 

20 mil toneladas de óleo e, 40 anos depois, já transportavam até 800 mil toneladas com tendência 

de aumentar ainda mais conforme os avanços tecnológicos (Burger, 1997 apud Zotto, 2005). 

 

 
Figura 03: Rotas de transporte de óleo. A largura das flechas é proporcional ao volume de óleo transportado. 

Fonte: Millanelli, 2006. 
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O transporte marítimo dos produtos do petróleo das refinarias e locais de extração até os 

mercados consumidores formam uma complexa rede de distribuição nos oceanos, aumentando o 

risco da liberação dos poluentes no ambiente natural gerada por grandes vazamentos acidentais, 

ou devido à operações de rotina, como a limpeza de tanques e transferência de combustíveis 

(Zotto, 2005). 

 

Os pequenos vazamentos, provenientes do transporte marítimo representam cerca de 98% 

das perdas totais de petróleo e derivados, e são considerados "normais" por vários autores 

enquanto que as perdas acidentais, que correspondem aos 2% restantes, contribuíram com o 

lançamento de, aproximadamente, 400.000 ton./ano de óleo (IPIECA, 1991 apud CETESB, 2006). 

 

Mas são os grandes vazamentos que mais chamam a atenção da mídia e público em geral. 

O primeiro caso bem documentado envolveu o encalhe do navio Torrey Canyon, em 1967, com 

123.000 ton de óleo derramadas, atingindo a zona costeira da Inglaterra e da França, causando 

mortandade de aves e prejuízos à pesca e ao turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Acidente do navio Torrey Canyon, 1967. 

Fonte: Millanelli, 2006. 

 

Em 1978 ocorreu o encalhe do navio Amoco Cadiz, também na costa da Inglaterra, com 

liberação de 230.000 ton de óleo ao mar, que provocaram um grande desastre ambiental. Em 

1983, foi a vez do vazamento do navio Castillo de Belver, na África do Sul, com 260.000 ton 

derramadas e em 1989, o Exxon Valdez, no Alasca (40.000 ton),entre outros (OSIR, 1998 apud 

CETESB, op.cit.). 
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Figura 05: Acidente do navio Exxon Valdez, 1989. 

Fonte: Millanelli, 2006. 

 

Desde 1974, The International Tanker Owners Pollution Federation Limited – ITOPF – tem 

mantido um controle de vazamentos de óleo de grandes petroleiros, barcos e outros tipos de 

transporte de produtos químicos. Ele é utilizado para fornecer dados estatísticos em números e 

quantidades de vazamentos e para identificar suas causas (Carvalho, 2002). 

 

Este controle é muito importante, uma vez que, apesar do constante progresso da 

tecnologia de segurança operacional na exploração e no transporte de petróleo, o risco de 

acidentes ainda existe e os danos decorrentes, que podem ser ocasionados tanto pelo derrame 

quanto pelos procedimentos de limpeza, são, ainda, uma ameaça às áreas costeiras em todo o 

mundo.(PETROBRAS, 2002) 

 

Acidentes com petróleo provocam uma série de prejuízos econômicos, pois inviabilizam a 

utilização da área afetada seja para a pesca, movimentação de embarcações e uso recreacional, 

além de diversas restrições impostas pelos órgãos responsáveis pela limpeza e recuperação da 

área (Lages, 2003). 

 

Por ter um caráter hidrófobo, o petróleo se espalha sobre a superfície da água. Forma uma 

película que impede a troca de gases entre a água e o ar, causando diversos efeitos visuais, como 

quando o óleo atinge as praias, e na biota como a morte direta por recobrimentos e asfixia, morte 

por intoxicação, redução na taxa de fertilização, perturbação nos recursos alimentares dos grupos 

tróficos superiores, incorporação e bioacumulação, incorporação de substâncias carcinogênicas e 

efeitos indiretos subletais (CETESB, 2006).  
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Além disso, o petróleo tem um caráter lipofílico, onde seus componentes tendem a 

associar-se com o material em suspensão e sedimentar, podendo ser bioacumulados pelos 

organismos e potencialmente causarem efeitos crônicos muito tempo após o derrame (Zanardi, 

1996). 

 

Com a abertura do setor petrolífero nacional, através da aprovação da emenda 

constitucional nº 09/95 e a criação da Agência Nacional do Petróleo em 1997, houve um salto na 

produção nacional de petróleo e seus derivados, contribuindo para o aumento da carta de 

exportações brasileiras. O aumento do consumo interno exigiu, por sua vez, um acréscimo da 

importação de modalidades de petróleo deficitárias de produção no território brasileiro, 

notadamente os óleos de classificação leves e médios. Somados a esse aumento de exportações 

e importações, observou-se também uma elevação no número de acidentes ocorridos pela má 

operação de embarcações que transportam petróleo e seus derivados (Tinoco, 2003). 

 

O aumento do número de acidentes e a conscientização da sociedade face às questões 

ambientais contribuíram para o desenvolvimento de uma legislação nacional específica de 

prevenção e punição em caso de derrames. A legislação ambiental do setor de petróleo referente 

aos derramamentos de substâncias nocivas ou perigosas é regida pela Lei No 9.966 de 28 de abril 

de 2000. Ela dispõe sobre o controle e a fiscalização da poluição por óleo e substâncias perigosas 

em águas territoriais brasileiras, por intermédio de um conjunto de ações a serem implementadas 

pelos operadores de navios, portos organizados, instalações portuárias, plataformas e suas 

instalações de apoio. Inclui a realização de auditorias ambientais, o estabelecimento de planos de 

emergência e a consolidação dos mesmos, pelo órgão federal de meio ambiente, em um Plano 

Nacional de Contingência. Determina, também, um padrão de comportamento rígido em relação às 

descargas promovidas por navios e ao necessário tratamento e/ou disposição adequada de 

rejeitos por parte dos portos e terminais (MMA, 2002). 

 

Visando a normalização dos procedimentos de resposta a acidentes, a Resolução 

CONAMA 293/00 estabeleceu o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para 

incidentes de poluição de óleo, orientando sua elaboração, apresentando com explicitações 

técnicas bem definidas. Esta última Resolução foi publicada em consideração aos graves 

acidentes de óleo ocorridos no ano de 2000, e também devido à necessidade de procedimentos 

para resposta eficazes aos incidentes por poluição de petróleo. Segundo a mesma, a apresentação 

do Plano de Emergência Individual deve acontecer na ocasião do Licenciamento Ambiental das 

atividades petrolíferas. Os pontos principais que devem constar do Plano de Emergência Individual 

são: identificação da instalação, cenários acidentais, informações e procedimentos para resposta, 

encerramento das operações, mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, e anexos. 

(Garcia, 2003) 
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Dentro deste contexto, as Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo 

– Cartas SAO – que vêm sendo utilizadas desde a década de 70 em outros países como Estados 

Unidos e Austrália, representando uma importante ferramenta técnico-gerencial na elaboração e 

aplicação de Planos de Emergência, as Cartas SAO auxiliam na priorização dos ambientes a 

serem protegidos, nos quais devam ser aplicados ou concentrados esforços em casos 

acidentais/emergenciais, de forma a reduzir as conseqüências ambientais tanto do derrame quanto 

dos esforços de limpeza (MMA, 2002). 

 

Em relação ao transporte de petróleo e derivados na Lagoa dos Patos, anualmente cerca 

de um milhão de toneladas de derivados de petróleo são transportados pela laguna, no trajeto 

entre o terminal petrolífero localizado na cidade de Rio Grande/RS e o Pólo Petroquímico de 

Triunfo em Porto Alegre/RS. Além de derivados de petróleo, óleos combustíveis, petroquímicos e 

GLP (gás liqüefeito de petróleo), outros materiais como fertilizantes também são transportados em 

grandes quantidades (Alimena, 2005).  

 

 
Figura 06: Terminais de petróleo do sul do Brasil. 

Fonte: TRANSPETRO, 2006 apud Piovesan, 2006. 

 



 

 7

A Lagoa dos Patos é considerada o mais importante recurso hídrico do Estado do Rio 

Grande do Sul por atuar como uma bacia de compensação, recebendo águas de uma bacia de 

drenagem de 200.000 km2. Cerca de 11,8% da população do Estado, aproximadamente 1.134.385 

habitantes, residem na região lagunar formada pelas Lagoas dos Patos e Mirim. Em seus 

aproximadamente 250km de extensão, são desenvolvidas inúmeras atividades: turismo, pesca, 

aqüicultura, navegação, irrigação do arroz, dentre outras. Além disto, destaca-se entre as regiões 

costeiras do Atlântico Sudoeste pela sua importância ecológica; é uma importante área de refúgio 

para animais marinhos e aves que encontram em suas águas alimento, locais para reprodução e 

descanso (Carvalho, 2005). 

 

Devido à grande importância ecológica e socioeconômica da Lagoa dos Patos e com o 

intuito de auxiliar na preservação deste ecossistema, o Programa de Recursos Humanos da 

Agência nacional do Petróleo – PRH 27 FURG/ANP/MCT – vem fomentando a elaboração de 

Cartas SAO desde o ano de 2003 e, até o início de 2007 terá também toda a costa do Rio Grande 

do Sul mapeada. O presente trabalho é parte da iniciativa do PRH27, estando focado na 

elaboração de Cartas SAO para margem oeste da laguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8

2. Objetivos 
 

Os objetivos deste trabalho são: 

 

a) Elaboração de Cartas SAO para margem oeste da Lagoa dos Patos, entre a Ponta da 

Formiga e a Ponta da Feitoria, e com isso finalizar o mapeamento da laguna; 

 

b) Criação de um banco de dados ambientais, baseado em dados pretéritos, 

complementados com acervo fotográfico e reconhecimento de campo; 

 

c) Indicação de estratégias de respostas e contenção para os eventuais derrames de óleo na 

margem oeste da Lagoa dos Patos. 
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3. Justificativas 
 

 No interior da Lagoa existe um intenso transporte de derivados de petróleo e outras cargas 

perigosas. A atividade de exploração, transporte, estocagem e refino de petróleo pode gerar uma 

série de impactos, uma vez que podem produzir efluentes contendo porções de hidrocarbonetos 

líquidos, sólidos e gasosos. Devido a grande importância e característica, a fração líquida desses 

tóxicos é o que representa o maior risco (Demore, 2001). 

 

Acidentes deste tipo podem afetar as comunidades biológicas direta ou indiretamente. No 

do impacto direto, pela sufocação e cobertura da superfície corporal ou pela exposição tóxica 

gerada pela ingestão, absorção e inalação. Indiretamente, as comunidades biológicas podem ser 

afetadas pela perda de seu habitat, impactando a área de refúgio, cria, desova, alimentação, etc 

(MMA, 2002). Podem ainda afetar áreas de importância direta para o homem como assentamentos 

populacionais, áreas de turismo, atração de recursos como pesca, aqüicultura, mineração e locais 

de interesse cultural e arqueológico. 

 

Devido aos impactos no caso de acidentes, e à importância da Lagoa dos Patos como local 

de refúgio, alimentação e reprodução de várias espécies de animais silvestres, além de importante 

pólo pesqueiro, turístico e econômico de todas as cidades do sudeste do estado que se utilizam 

direta ou indiretamente de suas águas, a conclusão da última etapa da elaboração de Cartas SAO 

da Lagoa dos Patos se faz imprescindível, para que este ecossistema tão importante seja 

cartografado e protegido. 
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4. Área de Estudo 
 

A área de estudo deste trabalho está localizada entre a Ponta Escura e a Ponta da Feitoria 

na costa oeste da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. A seguir são apresentadas as 

características ambientais e socioeconômicas da lagoa dos Patos. 

 

 
Figura 07: Localização das Lagoas Mirim e dos Patos no Rio Grande do Sul. 

Fonte: Google Earth, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08: Localização da área de estudo compreendida entre a Ponta Escura e a Ponta da Feitoria. 

Fonte: Google Earth, 2006

Lagoa dos Patos

Lagoa Mirim 

Ponta da Formiga

Ponta da Feitoria

Costa Oeste
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4.1. Características Geológicas e Geomorfológicas 
 

A costa sul do Brasil se caracteriza pela presença em toda a sua extensão, de uma 

infinidade de pequenos corpos d’água, alguns totalmente isolados pelas barreiras arenosas, outros 

ligados ao oceano por canais rasos e estreitos. As lagoas situadas no interior evidenciam que a 

planície arenosa se formou por meio de barreiras arenosas sucessivas. Deste modo, barreiras 

separam do oceano antigas linhas de costa, cujos vestígios podem ser encontrados, por exemplo 

nos arredores das cidades de Porto Alegre, Osório e Rio Grande, na forma de terraços marinhos e 

antigas falésias. As duas principais lagunas do litoral sul-rio-grandense são a Lagoa dos Patos e a 

Lagoa Mirim, interligadas pelo canal de São Gonçalo (Toldo Jr, 1994). 

 

A Lagoa dos Patos está situada entre as latitudes 30º23’30“ e 32º10’00” Sul e longitudes 

050º30’00” e 052º 15’00” Oeste. É a maior laguna do tipo estrangulada do mundo (Kjerfve, 1986). 

Correspondendo a um corpo d’água costeiro extenso (9800 km2) e extremamente raso, tendo em 

média 6m de profundidade, pouco influenciado pela maré astronômica (0,45m de amplitude). O 

sistema lagunar desenvolve-se de forma paralela à linha de costa, e encontra-se abrigado da 

intensa atividade das ondas do Oceano Atlântico por um sistema de barreiras arenosas. 

Entretanto, este ambiente relativamente protegido é de fato relacionado ao ambiente marinho, e 

influenciado no setor sul pelas águas oceânicas, que ingressam ciclicamente através do canal de 

Rio Grande que comunica atualmente a laguna com o Oceano (Toldo Jr, op.cit.). 

 

Esporões arenosos constituem a feição morfológica mais marcante das margens da 

laguna, não somente pela magnitude, mas também pela importância deles como registro geológico 

dos processos sedimentares no tempo e no espaço. Tais esporões arenosos são de forma livre, 

com uma altura média de 1 metro acima do nível da água, desenvolvem-se sobre uma porção sub-

aquosa denominada esporões submersos ou bancos arenosos e projetam-se para o interior do 

corpo lagunar (Toldo Jr, op.cit.). 

 

A Lagoa dos Patos possui 13 esporões arenosos em suas margens, sete na margem oeste 

(Ponta da Feitoria, Ponta do Quilombo, Ponta do Vitoriano, Pontal Dona Maria, Pontal Dona 

Helena, Pontal do Santo Antônio e Ponta da Formiga), dois na margem norte (Pontal das Desertas 

e Pontal do Abreu), e cinco esporões na margem leste (Ponta dos Lençóis, Pontal do Bojurú, 

Pontal do Cristóvão Pereira, Pontal São Simão, Pontal do Anastácio), conforme apresentado na 

Figura 09. 
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Figura 09: Esporões arenosos da Lagoa dos Patos 

Adaptado de Toldo Jr, 1994 

 

 

 Embora cada esporão tenha uma direção distinta de crescimento, todos se desenvolvem 

sobre uma superfície submersa rasa da ordem de –1m (Figura 10). A margem lagunar é 

conceituada como sendo toda a área compreendida entre a linha de costa e a isóbata de 5m, com 

uma composição sedimentar essencialmente arenosa (Toldo Jr, 2004). 
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Figura 10: Margem lagunar e bancos arenosos da Lagoa dos Patos 

Adaptado de Toldo Jr, 1994 

 

 

4.2. Regime de Ventos 
 

O regime de ventos da região da Lagoa dos Patos é influenciado por dois importantes 

sistemas: o Anti-ciclone do Atlântico, que consiste num sistema de alta pressão, devido a sua 

localização (em média 30º S) gera ventos de NE, mais intensos no verão quando o seu centro 

encontra-se mais ao sul; e os Anti-ciclones móveis de origem polar, que são formados em altas 

latitudes e se deslocam para latitudes menores, geram ventos de SW, SE e S (Möller et al, 2006). 
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Figura 11: (A) Situação de dominância do Anticiclone Semi-permanente do Atlântico característico pela predominância dos 

ventos de NE; (B) Passagem de sistema frontal que força uma mudança na direção do vento. Em ambas as figuras, a letra 

“A” representa alta pressão. 

Adaptado de Möller et al, 1996 

 

A zona compreendida entre estes dois sistemas de alta pressão constitui uma 

descontinuidade para qual convergem ventos dos dois sistemas, também chamada de frente fria, é 

uma zona de tempo instável e chuvoso. Em função destes dois sistemas os ventos predominantes 

na região são os de NE e os do quadrante sul. Segundo Tomazelli (1993 apud. Toldo Jr, 1994), os 

ventos de NE corresponderiam a 23% da freqüência total e os do quadrante sul. Ventos menos 

predominantes foram os de W e NW (Toldo Jr, op.cit.). 

 
4.3. Hidrodinâmica Lagunar 
 
Em lagunas do tipo estrangulada a maré astronômica tem pouca importância e a circulação 

destas é influenciada principalmente pelo vento e pela descarga fluvial. Segundo Möller et al 

(1996), a principal forçante da circulação da Lagoa dos Patos é o vento, atuando de duas formas: o 

efeito local, que corresponde à circulação induzida pelo estresse do vento sobre a lagoa; e o não 

local, que corresponde à elevação/rebaixamento do nível do mar devido ao transporte de Ekman 

(Möller et al., 2001). 
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O efeito local de ventos de NE provoca um rebaixamento do nível da água na parte norte 

da laguna, e uma elevação na parte sul. O mesmo vento em seu efeito não-local, devido ao 

transporte de Ekman, transporta água para mar aberto e rebaixa o nível na costa. O resultado 

destes dois efeitos é a geração de um gradiente de pressão barotrópico que força o sistema a 

exportar água para o oceano, através do estuário. Em condições de vento SW, a laguna sofre um 

rebaixamento de seu nível em sua porção sul, e uma elevação na porção norte (efeito local). No 

oceano o vento SW causa um acumulo de água na junto à costa (Möller op.cit). 
 

A composição destes dois efeitos produz um gradiente de pressão, que transporta água do 

oceano para o interior da laguna (Möller op.cit). A descarga fluvial é outro importante fator na 

circulação da lagoa, esta atua modulando os fluxos de entrada e saída de água na lagoa, devido à 

ação do vento. Aumentando o fluxo de saída e diminuindo ou até invertendo o fluxo de entrada. O 

efeito da maré na circulação tem sua importância restrita à região do baixo estuário, nesta região o 

sinal de maré parece contribuir fortemente nas taxas de trocas de propriedades entre a lagoa e o 

oceano (Carvalho et al, 2006). 
 

 

 
Figura 12: Representação das oscilações de nível d’água na laguna, sob ação de ventos NE (A) e SW (B). Em ambas as 

figuras a linha tracejada representa o comportamento da lagoa se não houvesse ligação com o oceano. 

Adaptado de Möller, 1996 
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 Segundo Toldo Jr, 1994, o escoamento principal da laguna acompanha o eixo principal, 

com orientação geral NE-SW. Este eixo tem aproximadamente 180 km de comprimento, entre os 

pontais de Itapuã e da Feitoria, o qual corresponde ao sistema lagunar. A influência da água 

marinha pode chegar até aproximadamente 200 km da entrada do canal de Rio Grande, em 

condições favoráveis de: 
- ventos do quadrante sul; 

- baixos níveis d’água na laguna e 

- maré de sigízia, tornando mixoalina as águas da região central da Lagoa dos Patos.  

 

4.4. Características Hidrográficas 
 

A Lagoa dos Patos destaca-se por atuar como uma bacia de compensação, pois 

representa, no contexto da costa sul-brasileira, uma zona de convergência da rede de drenagem 

da Bacia de Sudeste do Estado do Rio Grande do Sul, e de Nordeste da República do Uruguai, 

tendo como principal tributário o Complexo do Guaíba, o qual ingressa no extremo norte do corpo 

lagunar. A extensão da bacia de drenagem, incluindo a superfície da própria laguna, alcança 

180.000 km2, com uma vazante média da ordem de 4.800m3/s no canal de Rio Grande (Malaval 

1927, apud Motta 1969). 

 

O Rio Camaquã, maior rio interior da zona sul do estado, é um importante recurso hídrico 

utilizado em diversas atividades na região e também colabora para o equilíbrio do ecossistema da 

laguna, constituindo cerca de 1/3 dos aportes hídricos fluviais para o sistema. Possui um 

comportamento hidrológico variável, que é caracterizado como sendo dominado por períodos de 

baixas vazões (inferiores à média), intercalados por eventos de cheias, normalmente de grande 

intensidade, mas de curta duração (dias). As maiores vazões médias mensais (600-700 m3/s) 

ocorrem geralmente nos meses de inverno e primavera, que correspondem às estações de maior 

precipitação. As menores vazões médias mensais (50-100 m3/s) são observadas durante as 

estações de verão e outono, que correspondem ás estações de menos pluviosidade (Ancona, 

2002). 

 

4.5. Características Ecológicas e Biológicas 
 

As águas de sistemas lagunares são altamente produtivas por terem uma freqüente 

mistura de coluna d’água, uma relativa estabilidade salina, baixa profundidade e alta reciclagem de 

matéria e nutrientes. No entanto, apesar da alta produtividade, não deixam de ser sistemas frágeis, 

pois a relativa baixa taxa de renovação de água e a pequena profundidade, permitem que os 
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poluentes, caso presentes, atinjam altos níveis e tenham um maior tempo de residência no sistema 

(Torgan, 1997 apud. Ancona, op.cit.). 

 

Bemvenuti & Neto (1998) propuseram subdividir ecologicamente a laguna, de acordo com 

as comunidades bentônicas, sugerindo cinco setores: 

 

a) setor I, região do Guaíba com características de ambiente límnico; 

b) setor II, porção norte da laguna; 

c) setor III, porção central da laguna; 

d) setor IV, separado do setor III por haver diferenças na composição e abundância da 

fauna; 

e) setor V, entre a Ponta dos Lençóis e Ponta da Feitoria, até a desembocadura da 

laguna. Pode ser considerado a zona estuarina. 

 

 
Figura 13: Divisões ecológicas da Lagoa dos Patos. 

Fonte: Benvenuti & Neto, 1998 
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De acordo o “Guia de Preliminar para o Licenciamento Ambiental das Atividades de 

Sísmica Marítima na Costa Brasileira”, IBAMA 2003, a região possui grande importância ecológica 

no que diz respeito a banhados, estuários e lagoas costeiras e plantas marinhas (Figura 14): 

 

 

 
Figura 14: Importância ecológica da Lagoa dos Patos no que diz respeito a (A),banhados, (B) estuários e lagoas costeiras e 

(C) plantas marinhas. 

Adaptado de IBAMA, 2003. 

 

4.5.1. Fauna 
 
As espécies encontradas na costa oeste da laguna estão listadas, detalhadamente, no 

Anexo 01. A fauna da região de uma maneira geral, é abundante e diversificada em todos os 

grupos. Na Tabela 01 podemos observar o número de exemplares de cada grupo e quais espécies 

destes grupos estão ameaçadas de extinção (SEMA, 2003). 

 

 
Figura 15: Exemplos de espécies ameaçadas de extinção na Lagoa dos Patos: (A) Myopsita monachus, (B) Wilfrdomis 

oenax, (C) Liolaemus arambareis 

Fonte: SEMA, 2003 e Verrastro, 2005. 

A B C

A B C
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Espécies ameaçadas Grupo n° de 
exemplares Nome comum Nome científico 

Águia-chilena Geranoaetus melanoleucus 
Araponga Procnias nudicolis 
Cardeal-amarelo Gubernatrix cristata 
Caturrita Myopsita monachus 
Gavião-cinza Circus cinereus 
Gavião-pato Spizastur Melanoleucus 
Jacu-velho Penelope superciliaris 
Marreca-pé-vermelho Amazonetta brasiliensis 
Pato-do-mato Cairina moschata 
Pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus 
Pomba-amargosa Columba plubea 
Tesourinha-do-mato Phibalura flavoristris 

A
ve

s 

248 

Tucanuçu Ramphastos toco 
Caracol Rectartemon depressus 
Caranguejo-de-água-doce Aegla obstipa In

v.
 

21 
Lagostim-de-água-doce Parastacus brasiliensis 
Lontra Lontra longicaudis 
Bugio-ruivo Alouatta guariba clamitans 
Cutia Dasypicota azarae 
Gato-do-mato-grande Oncifelis geoffroyi 
Gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus 
Gato-maracajá Leopardua weidii 
Gato-mourisco Felis yagouroundi 
Gato-palheiro felis colocolo 
Irara Elira barbara 
Jaguatirica Leopardus pardalis 
Morcego-borboleta Myotis ruber 
Quati Nasua nasua 
Rato-do-mato Wilfrdomis oenax 

M
am

ífe
ro

s 

51 

Tuco-tuco-branco Ctenamys flamarioni 
Peixes 85 Peixe-anual Austrolebas nigrofasciatus 

Cágado Hydromedusa tectifera 
Cobra-da-arena Thamnodynantes strigatus 
Flamenguinho Melanophryniscus sp. R

ep
/a

nf
 

79 

  Liolaemus arambareis 
Tabela 01: Espécies ameaçadas de extinção na Lagoa dos Patos 

Fonte: Anexo 01 

 
A laguna serve como criadouro para espécies aquáticas, sendo algumas de interesse 

comercial, uma vez que ambientes lagunares servem de abrigo temporário ou permanente para o 

desenvolvimento de espécies de organismos importantes para as atividades de pesca e 

aquacultura (Vanucci, 1996 apud Castelão, 1999). 
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4.5.2. Flora 
 
Na planície costeira, encontramos a vegetação esparsamente distribuída. A região é 

relativamente homogênea no sentido florístico. Com exceção de umas poucas espécies arbóreas, 

as áreas que não se apresentam alagadas são tomadas por campos litorâneos, constituídos 

principalmente de gramíneas, juncáceas e ciperáceas. As atividades antrópicas já modificaram 

sensivelmente a paisagem natural. (IBGE, 1996).  

 

A composição florística dominante da vegetação de banhados desta área inclui as 

macegas (Paspalum spp., Erianthus spp.), o juncus (Cyperus ssp.), o tiririca (Scirpus giganteus), o 

gravatá (Erygium pandafolium), entre outras espécies (IBGE, 1986). 

 

Os campos litorâneos compreendem todas as formações herbáceas de baixo porte. Nas 

áreas mais secas (barreiras, mantos de aspersão eólica) ocorrem campos relativamente ralos, 

dominados por gramímeas, como a forquilhas e espécies típicas de dunas. As áreas mais úmidas 

(terraços lagunares, cordões litorâneos) constituem os campos úmidos, e ocorre uma maior 

diversidade específica sofrendo inundações nos meses de inverno (Oliveira, 2004). 

 

As matas de restinga desenvolvem-se sobre depósitos arenosos, inclusive sobre as dunas. 

São matas baixas de 7 a 9m de altura, distribuídas ao longo de toda a área estudada. A estrutura 

da flora que constitui este ecossistema é classificada em 5 grupos: (1) grupo das espécies 

emergentes como figueiras (Fícus organensis) e gerivás (Syagrus rommanzoffiana), (2) espécies 

do estrato superior como capororoca (Rapaena umbelatta) e Maria-mole (Guapira opposita), (3) 

representantes do estrato das arvoretas como branquilho (Sebastiana commersoniana) e sarandi 

(Sebastiana schottiana), (4) estrato arbustivo como embira (Daphonopsis racimosa) e (5) 

exemplares das margens da mata como o pessegueiro-do-mato (Hexachlamis edulis) e a banana-

do-mato (Bromélia antiacantha). No interior das matas em locais mais abundantes de radiação 

solar ocorre a presença de cactáceas, um grande número de epífitas e em locais mais abertos e 

periféricos das matas a palmeira butiá (Carvalho, 2005). 

 

4.6. Características Socioeconômicas: 
 

São seis os municípios situados na costa oeste da laguna: Arambaré, Barra do Ribeiro, 

Camaquã, São Lourenço do Sul, Tapes e Turuçu (Figura 17).  
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Figura 16: Municípios da costa oeste da Lagoa dos Patos 

Fonte: IBGE, 2006 
 

Destes, apenas São Lourenço do Sul, Tapes e Arambaré possuem seus centros urbanos 

localizados nas margens lagunares. Nestes três municípios há um intenso turismo durante o verão, 

mais desenvolvido em São Lourenço do Sul e menos intenso em Arambaré. Há diversos campings 

instalados em toda a costa. Estes obtém maior visitação no verão quando um grande número de 

turistas procuram na região, para atividades de lazer e pesca recreativa.  

 

No município de Tapes ocorre todos os anos, em novembro, uma competição de natação 

importante, inclusive, no cenário nacional. O Iate Clube de Tapes abriga veleiros de todo o estado, 

principalmente de Porto Alegre e durante o verão ocorrem torneios de vela que fomentam o 

turismo na região em todos os 3 municípios.  

 

A agricultura exerce grande influência não só sobre a economia regional, mas sobre a 

estrutura e função dos ecossistemas envolvidos, causando a supressão de áreas ecologicamente 

importantes como as florestas e modificando a heterogeneidade do sistema como um todo. Isso se 

deve, principalmente, à rizicultura na faixa compreendida pela planície costeira e ao policultivo em 

áreas pertencentes ao escudo sul-riograndense (Silva, 2002). 

 

Dentre as culturas mantidas na região de estudo, a rizicultura predomina não só em termos 

de área plantada, mas também com relação ao valor obtido pela produção, sendo a segunda 

cultura em termos de rendimento por unidade de área, o fumo é a primeira, o que é facilmente 

Barra do Ribeiro

Tapes

Arambaré

 São Lourenço do Sul

Camaquã

Turuçu 
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compreensível, uma vez que a cultura do arroz nessa região se dá de forma intensiva, na forma de 

grandes áreas de monocultura, contando com irrigação, mecanização e alto input tecnológico, ou 

seja, um alto grau de manejo, geralmente associado à pecuária de corte (Silva, op.cit.). 

 

Embora a rizicultura tenha marcada importância para todos os municípios em estudo, a 

contribuição da região para a produção estadual não é tão acentuada, perfazendo 8,4% do que é 

produzido de arroz no estado. Outros itens, nem tão importantes em termos de área plantada e 

valor da produção, como o pêssego e a batata-inglesa, são mais expressivos no cenário estadual, 

contribuindo com mais de 20% na produção total do estado (Silva, op.cit.). 

 

Com relação aos produtos de origem animal e efetivo de rebanhos, a região pouco 

contribui na produção estadual, sendo a criação de gado a que mais se salienta, tendo uma 

participação de 5,6% no total estadual. Os produtos de origem animal, quando comparados com as 

lavouras, pouco geram de capital, uma vez que o valor bruto obtido por eles corresponde à cerca 

de 5% do que é obtido nas lavouras (Silva, 2002.). 

 

No Anexo 02 encontram-se as planilhas de dados com a descrição detalhada das 

atividades econômicas em cada município. 

 

Com relação à indústria de transformação, aquela que mais absorve mão-de-obra é a 

produção de alimentos, com 64% do total de empregos desse setor. Ainda são relevantes os 

couros, peles e produtos similares, seguidos dos calçados, minerais não-metálicos, indústria 

mecânica e bebidas (Silva, op.cit.). 

 

A pesca recreativa e artesanal de subsistência ocorre em toda a extensão da Lagoa dos 

Patos. O pescado é predominantemente de água doce, mas a pesca de organismos que entram na 

laguna para passar apenas uma parte do seu ciclo de vida, como o camarão-rosa 

(Farfantepenaeus paulensis) também ocorre. Destacam-se entre os pescados: a tainha (Mugil 

platanus), a traíra (Hoplias malabaricus), o peixe-rei (Odontesthes sp.), o pintado (Pimelodus 

maculatus), a corvina (Micropogonia furnieri) e o Siri-azul (Callinectes sapidus) (Oliveira, 2004). 

 

As atividades pesqueiras são interrompidas em épocas de defeso. Todavia, em algumas 

situações, a pesca predatória ocorre. Por exemplo, durante os levantamentos de campo 

realizados, foram visualizadas redes armadas na lagoa na época em que a pesca é proibida em 

função do recrutamento dos peixes para reprodução (tainha, por exemplo) (Carvalho, 2005). 

 

 



 

 23

Recurso Período de Defeso Portaria Data 
Genidens genidens, 
Netuma barba, 
T. upsulonophorus e 
T.agassisi 

1º de jan. a 31de mar. 42 1984 

Farfantepenaeus paulensis 1º de jan. a 31de mar. 74 2001 

 

Tabela 02: Períodos de Defeso. 

Fonte: IBAMA, 2003 
 

A Figura 16 apresenta as regiões da costa do Rio Grande do Sul com maior pressão 

antrópica (IBAMA, 2003). Pode-se notar que as margens da laguna apresentam na maior parte de 

sua extensão alta pressão antrópica. 

 

 
Figura 17: Regiões da costa do Rio Grande do Sul com maior pressão antrópica 

Fonte: IBAMA, 2003. 

 

As ameaças ao ecossistema exercidas pela indústria petroquímica, do parque industrial de 

Porto Alegre e Rio Grande, a ocupação desordenada do espaço, a utilização de agrotóxicos, etc., 

fez com que essa área fosse incluída no grupo das ‘fortemente degradadas’, dentro da 

classificação de Diegues, 1996 (Silva, 2002). 
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4.7. Navegação na Lagoa dos Patos 
 
A navegação nesta laguna é considerada perigosa, devido a condições de tempo 

adversas, que se formam principalmente na passagem de frentes frias, às pequenas profundidades 

e aos bancos arenosos submersos migratórios (Piovesan, 2006). 

 

As informações a seguir referentes à navegação na Lagoa dos Patos, foram retiradas de 

Carvalho, 2005. 

 

O transporte de derivados de petróleo na Lagoa dos Patos é realizado apenas por uma 

empresa, a Navegação Guarita Ltda (Alimena, 2005). A empresa presta serviços a diversas outras 

empresas como a COPESUL e a PETROBRAS, transportando cargas como óleo combustível 

marítimo, produtos petroquímicos, celulose e clinquer (matéria-prima para cimento), dentre outros. 

 

O canal de navegação da laguna tem uma profundidade que varia de 7 a 8m e, devido a 

esta baixa profundidade o calado nos navios que trafegam em suas águas é limitado a 17 pés 

(aproximadamente 5,6m). No caso das embarcações que fazem com freqüência o trajeto de Rio 

Grande até Triunfo, a praticagem não é obrigatória. Tal procedimento é obrigatório para navios que 

não realizam tal trajeto com freqüência ou que são estrangeiros. 

 

Atualmente são quatro as embarcações que navegam na laguna especializadas no 

transporte de derivados de petróleo, três de bandeira brasileira e uma de bandeira estrangeira. De 

acordo com as exigências presentes na legislação brasileira, tais embarcações são dotadas de 

casco costado duplo e fundo duplo. Seus tripulantes possuem um curso de salvatagem e as 

embarcações possuem cada uma, um Plano de Emergência Individual caso algum sinistro ocorra. 

 

O trajeto pela laguna de Rio Grande a Triunfo é realizado pelas embarcações num tempo 

aproximado de 22 horas a uma velocidade média de 8 nós. Algumas embarcações devido ao seu 

tamanho não são autorizadas a navegar durante á noite e grandes embarcações com casco 

singelo não têm acesso permitido na Lagoa dos Patos, dada a periculosidade de navegação que 

lhe é característica. 

 

 

4.7.1. Embarcações Transportadoras de Derivados de Petróleo e Produtos 
Petroquímicos na Lagoa dos Patos 
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M/T Guarany 

Figura 18: M/T Guarany 

Fonte: Alimena, 2005 

 

-  72 metros de comprimento; 

- Utilizado no transporte de derivados de 

petróleo há 8 anos; 

-  Capacidade de transportar 1200 toneladas por 

viagem 

-  Realiza o trajeto de Rio Grande a Triunfo em 3 

dias; 

-  Calado 3,20m na popa e 3,40m na proa 

-  Permissão para navegar durante a noite. 

 
M/T Guaíba 

Figura 19: M/T Guaíba 

Fonte: Alimena, 2005 

 

-  110m de comprimento 

- Utilizado no transporte de derivados de 

petróleo 

- Capacidade de transporte de 3.200 toneladas 

por viagem. 

- Calado de proa e popa de 3,87m  

- Devido ao seu tamanho e ao tipo de carga 

transportado, o seu horário de navegação é 

limitado e permitido somente durante o dia. 

 
M/T Guarita 

Figura 20: M/T Guarita 

Fonte: Alimena, 2005 

 

- Capacidade de transporte de 2.870 toneladas 

em cada viagem 

- Produtos transportados: MEK (Metiletilcetona), 

MTBE (Metil Tero Butil Éter), Metanol Benzeno, 

Tolueno, Xilenos mistos, Nafta, Py gás e Extrato 

não aromático.  

- Realiza o trajeto de Rio Grande a Triunfo num 

período estimado de 4 dias  

- Calados de proa e popa de 2,95 e 3,15m 

respectivamente 
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Anatolian - Embarcação de bandeira turca fretada pela 

COPESUL especificamente para o transporte de 

compostos petroquímicos, os mesmos 

transportados pelo Guarita.  

- Capacidade de transportar 4093 toneladas 

- Calados de proa e popa de 5,20m 

 
 
4.7.2. Navegação Esportiva e Pesqueira 

 
Apesar da não disponibilidade de dados consistentes publicados, sabe-se que um grande 

número de embarcações navegam na Lagoa dos Patos diariamente. Dentre elas podem-se 

destacar os barcos de pequeno porte e botes utilizados para pesca e veleiros empregados para o 

lazer e esportes náuticos. Competições náuticas são realizadas todos os anos e existem Iate 

Clubes em cidades situadas nas margens desta laguna como, por exemplo, São Lourenço do Sul, 

Tapes e Rio Grande. Existem colônias de pescadores distribuídas ao longo de todos os municípios 

que margeiam a referida laguna, cujos pescadores trabalham todas as épocas do ano menos nos 

períodos de defeso. 
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5. Metodologia 
 
 Com o intuito de refinar os dados existentes e enriquecer a discussão deste trabalho, foram 

utilizadas duas metodologias para a confecção das Cartas SAO da margem oeste da Lagoa dos 

Patos: 

 

a) A primeira metodologia segue as Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de 

Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo – Cartas SAO – do 

Ministério do Meio Ambiente, 2002, que tem como objetivo mapear ambientes costeiros e 

estuarinos; 

 

b) Por se tratar de uma área de estudo predominantemente límnica, a segunda metodologia 

utilizou Índices de Sensibilidade Ambientais (ISL) Fluviais propostos pela PETROBRAS, 

2006. 

 

 Em função da interferência dos fatores climáticos na dinâmica da Lagoa dos Patos, foram 

criados dois cenários (inverno e verão), a fim de identificar possíveis alterações na sensibilidade 

da laguna durante estas duas estações do ano, visando retratar melhor a realidade local e fornecer 

dados mais seguros para ações emergenciais. Estes cenários foram gerados a partir de 

informações obtidas em campo e pelo levantamento de dados pretéritos da região. 

  

 Segundo estas metodologias, que se diferem apenas com relação ao ISL, há 3 tipos de 

informações principais que precisam estar contidas nas Cartas SAO: a sensibilidade ambiental 
ao óleo, os recursos biológicos sensíveis ao óleo e as atividades socioeconômicas que 

podem ser prejudicadas por derramamentos de óleo ou afetadas pelas ações de resposta. Estas 

informações são levantadas a partir de dados secundários, obtidos em publicações e 

comunicação pessoal com especialistas, de dados primários, coletados em campo, sendo 

organizados em tabelas específicas. 

 

 Inicialmente, é realizado o levantamento de dados secundários, com geração de uma base 
cartográfica preliminar. Após o levantamento destas informações, é realizada uma saída de 
campo, para aquisição de novos dados e georreferenciamento dos dados secundários e das 

feições naturais. A partir deste ponto, pode-se preparar a base cartográfica final e alimentar as 

cartas com dados georreferenciados. Para a confecção das cartas utiliza-se um software 

específico de geoprocessamento. 
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5.1. Sensibilidade Ambiental ao Óleo 
 

A Sensibilidade Ambiental ao Óleo se baseia na segmentação da linha de costa de acordo 

com as suas características geomorfológicas, sensibilidade a derramamentos de óleo, persistência 

natural do óleo e condições de limpeza/remoção. A partir desta segmentação é realizada uma 

classificação baseada em um entendimento completo do ambiente costeiro, incluindo as relações 

entre os processos físicos e o substrato, que produzem tipos específicos de linhas de costa e 

permitem prever padrões de comportamento do óleo derramado e de transporte de sedimentos. 

 

Para a determinação da sensibilidade da área, utiliza-se o Índice de Sensibilidade do 
Litoral – ISL – que hierarquiza os diversos tipos de contorno da costa em uma escala de 1 a 10, 

sendo o índice tanto maior quanto maior o grau de sensibilidade. É baseado nas características 

geomorfológicas da costa, fundamentais para a determinação do grau de impacto e permanência 

do óleo derramado, assim como, em muitos casos, para os tipos de procedimento de limpeza 

passíveis a serem empregados. A geomorfologia (declividade do litoral, tipo de substrato) e as 

condições hidrodinâmicas (grau de exposição à energia de ondas e marés), também são 

determinantes para o tipo e a densidade das comunidades biológicas presentes na área, e 

influenciam os aspectos relativos ao alcance e tempo de permanência do óleo, afetando a sua 

permeabilidade e mobilidade. A declividade pode ser caracterizada como alta (maior que 30°), 

moderada (entre 30° e 5°) e pequena ou plana (menor que 5°). 

 

As Tabelas 03 e 04 apresentam os ISL utilizados neste trabalho. A Tabela 03 refere-se à 

metodologia proposta pelo MMA, 2002 e a Tabela 04, à metodologia sugerida pela PETROBRAS, 

2006. 

 

A análise dos fatores geomorfológicos e hidrodinâmicos não esgota a caracterização da 

sensibilidade ambiental ao óleo. É necessário considerar, ainda, os diversos “usos” desses 

ambientes, tanto pela biota terrestre e aquática, quanto pela atividade humana, dados que poderão 

potencializar a sensibilidade de segmentos específicos do litoral.  
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Tabela 03: ISL para ambientes costeiros e estuarinos propostos por MMA, 2002. 

 

 

Índice Feição 

1   Estruturas artificiais 

2   Laje ou afloramento rocohoso 

3   Corredeira/cachoeira 

4   Escarpa/barranco 

5   Praia ou banco de areia/seixo exposta 

6   Praia ou banco de areia/seixo abrigada 

7   Praia ou banco de lama exposto 

8   Praia ou banco de lama abrigado 

9   Zona de confluência de rios e lagos 

 10A   Banco de macrófitas aquáticas 

10 B   Vegetação alagada (igapós, várzea, chavascal, campo etc.) 
 

Tabela 04: ISL Fluvial proposto por PETROBRAS, 2006
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5.2. Recursos Biológicos Sensíveis ao Óleo 
 

Os Recursos Biológicos incluem representantes de fauna e flora, com informação em 

nível de espécie, com especial atenção para espécies protegidas, raras, ameaçadas ou em perigo 

de extinção, e para locais onde ocorrem concentrações ou fases importantes do ciclo de vida das 

espécies, como áreas de alimentação, reprodução, berçários, hábitats de nidificação e áreas de 

trânsito/rotas de migração. Estas informações são apresentadas na forma de tabelas por estágios 

específicos do ciclo de vida das espécies e pelos meses de ocorrência dos referidos estágios 

(considerando a sazonalidade). 

 

Para representar os recursos biológicos, utiliza-se um ícone associado a um ponto, linha 

ou polígono, indicando a distribuição espacial de uma espécie. Os ícones se baseiam na 

simbologia desenvolvida pela NOAA (National Oceanic na Atmosferic Administration / USA) e 

modificada por MMA, 2002 (Figuras 21 a 29). 

 

 
Figura 21: Simbologia associada aos mamíferos 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 22: Simbologia associada aos peixes 

Fonte: MMA, 2002 
 



 

 31

 

 
Figura 23: Simbologia associada aos invertebrados marinhos 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 24: Simbologia associada às aves 

Fonte: MMA, 2002 

 

 
Figura 25: Simbologia associada às algas e palntas aquáticas 

Fonte: MMA, 2002 
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Figura 26: Simbologia associada aos répteis 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 27: Simbologia associada aos recifes 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 28: Simbologia associada ao plâncton 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 29: Simbologia associada às áreas especiais de reprodução, berçários e alimentação/sítios de pouso 

Fonte: MMA, 2002
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A distribuição espacial destes recursos poderá ser representada através da legenda 

“comum em...”, dentro de um quadro, para casos onde a representação dos polígonos referentes 

aos recursos biológicos tornaria as cartas sobrecarregadas de informações e de difícil leitura (por 

sobreposição de polígonos, por exemplo).  

 

5.3. Atividades socioeconômicas vulneráveis ao derramamento de óleo ou 
impactadas pelas ações de resposta 

 

Os Recursos Socioeconômicos incluem as atividades que possam ser prejudicadas por 

derramamentos de óleo ou afetadas pelas ações de resposta e combate à poluição por óleo. Além 

da localização e do tipo do recurso, deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

 

a) Áreas recreacionais e locais de acesso = Praias de alto uso recreacional, locais de pesca 

esportiva, áreas de mergulho, esportes náuticos, “camping”, áreas de veraneio, 

empreendimentos de turismo, etc.  

 

b) Áreas sob gerenciamento especial = Unidades de conservação (unidades de proteção 

integral e de uso sustentável) de âmbito federal, estadual e municipal; Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural; reservas extrativistas; áreas não-edificantes; áreas 

militares.  

 

c) Locais de cultivo e extração de recursos naturais = Áreas de aqüicultura, pesca artesanal 

ou industrial e pontos de desembarque de pescados; sítios de mineração, salinas, outras 

práticas extrativas; portos; complexos industriais costeiros e tomadas d’água. 

 

d) Recursos culturais = Sítios arqueológicos ou históricos, que possam estar localizados na 

zona intermarés, como sambaquis, ou muito próximos à costa, em locais de passagem 

para a operação de limpeza; áreas tombadas; reservas indígenas; remanescentes de 

quilombos ou comunidades tradicionais. 

 

Os recursos socioeconômicos são indicados com ícones em preto e branco (Figuras 30 a 

33).  
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Figura 30: Simbologia associada às áreas de recreação 

Fonte: MMA, 2002 

 

 
Figura 31: Simbologia associada às áreas de interesse cultural 

Fonte: MMA, 2002 
 

 
Figura 32: Simbologia associada às ações de resposta e transporte 

Fonte: MMA, 2002 
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Figura 33: Simbologia associada às áreas sob gestão especial e aos recursos 

Fonte: MMA, 2002 
 

 5.4. Levantamento de dados secundários 
 
Os dados secundários foram obtidos através de publicações científicas obtidas pela 

internet ou por visitas a bibliotecas e comunicação pessoal com especialistas. 

 

5.5.  Tabelas de dados 
 

As cartas SAO são acompanhadas por tabelas de dados com informações 

complementares, impossíveis de serem representadas de forma gráfica, sobre os recursos 
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biológicos, sensibilidade do litoral ao óleo, as atividades socioeconômicas e os elementos para 

resposta a derramamentos de óleo na área mapeada. 

 

As Tabelas de Recursos Biológicos e Socioeconômicos foram organizadas no Software 

Excell e estão apresentadas nos Anexos 01 e 02, respectivamente. 

  

 5.6. Saída de campo 
 

O planejamento da saída de campo foi realizado com base na análise de dados pretéritos 

adquiridos por revisão bibliográfica e pela análise de fotografias aéreas e imagens de satélite. Este 

planejamento teve como objetivo definir as ações a serem realizadas durante a saída de campo, 

visando a otimização do tempo de aquisição de dados, além de auxiliar no reconhecimento de 

importantes feições naturais da área de estudo. 

 

O trabalho de campo ocorreu em duas fases: (1) 21/04/06 a 23/04/06 e (2) 25/04/06 a 

30/04/06. Este trabalho consistiu na caracterização ambiental, aquisição de novos dados e 

cruzamento dos dados preliminares.  

 

Foram coletadas amostras de sedimento em cada segmento; estas amostras foram 

processadas no Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geociências da FURG a partir 

de metodologia padrão deste laboratório, e com os resultados foram feitos histogramas (Anexo 03) 

para reproduzir a distribuição granulométrica das praias e com isto, definir a sensibilidade local. 

 

 
Figura 34: Coleta de dados 
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Todos os segmentos foram fotografados, com uma planilha de campo preenchida (Anexo 

04), sendo os dados georreferenciados. Foram realizadas entrevistas com pescadores e 

moradores locais. A observação e aproximação das margens para coleta de dados foram 

realizadas por barco e automóvel 4X4. 

 

5.7. Base Cartográfica 
 

A Base Cartográfica foi criada a partir de duas cenas do satélite LANDSAT: órbita/ponto 

221/082 de 12/11/2002 e 221/081 de 24/02/2000, cedidas pela Doutoranda do Programa de 

Oceanografia Química, Física e Geológica da FURG Tatiana Silva Silva. 

 

Além das imagens de satélite, também foram utilizados shapes em formato raster de 

acessibilidade, hidrografia, vegetação e uso do solo, unidades ambientais e geomorfologia, obtidas 

de Silva, 2002. 

 
5.8. Confecção das Cartas SAO 

 
As Cartas SAO foram confeccionadas no Software ArcGis 9.1 a partir da base cartográfica, 

dos dados pretéritos e dos dados coletados em campo. 

 

Foram digitalizados os seguintes shapes em formato vetorial: 

a) Base temática 

b) Hidrografia 

c) Acessibilidade 

d) Batimetria 

e) Recursos Biológicos 

f) Recursos Socioeconômicos 

g) ISL de verão para ambientes costeiros e estuarinos 

h) ISL de inverno para ambientes costeiros e estuarinos 

i) ISL de verão para ambientes fluviais 

j) ISL de inverno para ambientes fluviais 

 

Ao todo, foram confeccionadas 09 Cartas SAO denominadas de RSLP023 à RSLP031, 

seguindo o padrão já utilizado pelos outros trabalhos de mapeamento da Lagoa dos Patos, 

realizados por: Oliveira, 2004 e Carvalho, 2005. 
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6. Resultados e Discussões 
 

As Cartas SAO da costa oeste são apresentadas no Anexo 05. 
 

A seguir, segue a caracterização dos ambientes encontrados na margem oeste da Lagoa 

dos Patos, o comportamento potencial do óleo nestes ambientes e algumas sugestões de ações 

de resposta: 
 

6.1. Praias arenosas 
 

 De acordo com os resultados encontrados após a análise dos histogramas (Anexo 03) e 

das modas de distribuição granulométrica, foi possível classificar as praias arenosas da área de 

estudo como praias com granulometria de média a fina.  
 

O conhecimento da granulometria de uma praia é fundamental para definir estratégias de 

limpeza em caso de acidentes. De acordo com Demore, 2001, nos substratos não consolidados o 

petróleo pode penetrar verticalmente no sedimento, atingindo camadas mais profundas. Estudos 

realizados por Harper (1986 apud op.cit.) indicam que a penetração de óleo no fundo varia 

inversamente com o conteúdo de lama, ou seja, quanto maior a quantidade de lama menor a 

possibilidade do óleo penetrar e ser retido em sedimentos de fundo. Contrariamente, fundos 

constituídos por sedimentos grosseiros, areia e especialmente cascalho apresentam maior 

potencial para retenção e acumulação de óleo. Assim sendo, a permeabilidade aumenta com o 

incremento de granulometria e com a melhoria do grau de seleção, aumentando a penetração e 

acúmulo do óleo. Por isso, ambientes com granulometria mais fina são mais fáceis de limpar, pois 

o óleo penetra menos neste tipo de substrato. 
 

 
Figura 35: Duas praias arenosas – a primeira com granulometria média e a segunda com granulometria fina 

 

A inclinação das praias variou entre 0º a 20º e, portanto, foram classificadas como praias 

de inclinação média a plana. Este fator é muito importante, pois quanto menor a declividade de 

uma praia, maior será a área atingida pelo derramamento (Demore, op.cit.) 
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Figura 36: Duas praias arenosas – a primeira com declividade plana e a segunda com declividade média 
 

Algumas praias com baixa declividade apresentaram lagoas em seu interior, e estas 

representam armadilhas potenciais de óleo. 

 
Figura 37: Lagoas como armadilhas potenciais de óleo 

 

O ambiente praias arenosas corresponde à maior área da costa oeste da laguna. 

Entretanto, é importante salientar que os dados adquiridos durante a saída de campo permitiram 

analisar estes ambientes apenas em situações de verão. Em situações de inverno, quando há 

predominância de vento Sul, e com isto, um aumento no nível d’água da laguna, muitas destas 

praias arenosas ficam submersas e a água alcança a vegetação mais interna das praias. 

 
Figura 38: Ambiente com variação sazonal - no verão aparece como praia arenosa, enquanto no inverno a água atinge a 

vegetação de restinga. 
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Devido ao fato da maioria das praias apresentarem bancos arenosos, foi possível perceber 

uma enorme variedade de aves como maçaricos, pernaltas e gaivotas, utilizando estes bancos 

como área de descanso, como podemos observar na Figura 39: 

 

 
Figura 39: Bancos de areia utilizados como área de descanso de aves. 

 

Estas praias também são amplamente utilizadas pela população da região em todas as 

épocas do ano, mas especialmente durante o verão para turismo, lazer, banhos de lagoa, 

atividades de vela, pesca recreativa, entre outros, e por isso se afetadas em caso de sinistros com 

óleo trariam muitos prejuízos para a população local que depende deste turismo. 

 

 6.2. Marismas e outros ambientes vegetados 
 
 Marismas são o ambiente de maior importância ecológica da região e trata-se de um 

ecossistema extremamente frágil. Qualquer alteração no nível d’água por drenagem, aterros, 

esgotos, etc. costuma ter ação rápida, mortal e irreversível sobre estes. São sistemas produtivos, 

nos quais plantas crescem com muita rapidez atraindo animais, para alimentação, nidificação e 

reprodução. Funcionam como filtro biológico e como proteção de nascentes de qualquer manancial 

hídrico (Carvalho, 2005).  
 

As marismas devem ser os primeiros habitats a serem protegidos na ocorrência de um 

derramamento. Porém se uma marisma for severamente castigada pode ser sugerido que se 

queime ou corte a mesma, mas isso somente como último recurso, pois traria total destruição à 

marisma e a toda comunidade bentônica da área. Jateamento de baixa pressão também é indicado 

como um método de referência, mas exige a presença de um grande número de pessoas e 

maquinaria pesada sobre a marisma, trazendo impactos adicionais (Demore, op.cit.). Como o 

acesso a estes ambientes na região estudada é difícil, este método torna-se praticamente 

impossível. Em muitos casos, processos naturais podem realizar a limpeza da marisma 

eficientemente. 
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Este é o segundo ambiente mais encontrado na área de estudo. Sua incidência aumenta 

no inverno quando, como já explicado no item anterior, há aumento do nível d’água da laguna e 

conseqüentemente submersão de algumas praias arenosas, fazendo com que a água atinja 

diretamente outras áreas vegetadas, campos litorâneos e matas de restinga, além das marismas. 
 

 
Figura 40: Marisma e vegetação de restinga 

 

Manchas esparsas e pequenas de marismas estão presentes também em diversas praias 

arenosas. De acordo com informações não publicadas e obtidas em campo por observação dos 

ambientes e entrevistas com moradores locais, estas manchas estão diminuindo em função do 

aparecimento do Mexilhão-dourado (Limnoperma fortunei), espécie exótica introduzida por água de 

lastro, que se fixa nas partes baixas da planta causando sua morte e impedindo sua reprodução. 
 

 
Figura 41: Mancha esparsa de marisma e Limnoperma fortunei 

 

  
6.3. Costões rochosos abrigados 

 
 Este ambiente é encontrado apenas na Ponta da Formiga e em uma área de pequena 

extensão. Apresentam vegetação de restinga exuberante que abrigam diversas espécies de 

animais silvestres, como o Bugio-ruivo (Allouata sp.) ameaçado de extinção. 
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Figura 42: Costão abrigado e a ave João-grande 

 

 Possuem difícil acesso por existirem bancos de pedra em suas margens, e por possuir 

uma das únicas áreas de mata nativa ainda preservadas da região. Nestes ambientes a 

persistência do petróleo se deve principalmente à energia de ondas incidente e da quantidade de 

vãos e frestas que a estrutura apresentar. Caso atingidos por óleo não se recomenda a utilização 

de métodos como o jateamento com alta ou baixa pressão e jateamento de areia, pois são 

altamente impactantes à comunidade. Alguns métodos podem ser indicados, como lavagem com 

água corrente, recolhimento manual, bombeamento à vácuo, absorventes e limpeza manual, 

porém devem ser feitos com muita cautela para que não permaneçam resquícios entre as rochas 

do substrato (Demore, op.cit.) 

 

 6.4. Sensibilidade Ambiental 
 

 Foi possível observar variação da distribuição dos Índices de Sensibilidade – ISL – da 

Lagoa dos Patos entre os cenários de inverno e verão, tanto para a metodologia do MMA, para 

ambientes costeiros e estuarinos, quanto para a metodologia da PETROBRAS, para ambientes 

fluviais.  

 

Quando aplicada a primeira metodologia, não houve variação nos Índices de Sensibilidade 

propriamente ditos, mas sim, nas suas distribuições, ou seja, ambientes que no verão possuíam 

ISL 4 por exemplo, no inverno alteraram seu ISL para 10 por razões já explicadas anteriormente. 

 

Para esta metodologia, foram encontrados três ISL: 
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a) ISL 04: correspondente à praias intermediárias de areia fina a média expostas ou 

abrigadas 

b) ISL 08: correspondente à escarpas/encostas rochosas lisas abrigadas 

c) ISL 10: correspondente à deltas e barras de rios vegetadas e marismas. 

 

 
Figura 43: ISL de verão para metodologia do MMA. 

 

 Na Figura 43 pode-se observar a distribuição dos Índices de Sensibilidade do Litoral na 

margem oeste lagunar, enquanto que na Figura 44 pode-se observar além da distribuição da 

sensibilidade ambiental, a variação de alguns locais de ISL 04 para ISL 10: 
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Figura 44: ISL de inverno para metodologia do MMA. 

 

Quando utilizada a metodologia da PETROBRAS para ambientes fluviais, foram 

encontrados cinco ISL: 

 

a) ISL 02: correspondente à laje ou afloramento rochoso 

b) ISL 05: correspondente à praia de areia exposta 

c) ISL 06: correspondente à praia de areia abrigada 

d) ISL 09: correspondente à zona de confluência de rios e lagos 

e) ISL 10b: correspondente à vegetação alagada 

 

Neste caso, os ambientes com ISL 09 e ISL 02 não apresentaram variações sazonais. 

Houve variação de ISL em todas as praias, algumas por possuir no verão ISL 06 e que passaram a 
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ter ISL 10b por terem suas praias submersas no inverno, e as outras que não sofrem este 

processo, por no inverno sofrer maior influência de ondas, foram classificadas como ISL 05. Estas 

variações podem ser vistas nas Figuras 45 e 46: 

 

 
Figura 45: ISL de verão para metodologia da PETROBRAS. 
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Figura 46: ISL de inverno para metodologia da PETROBRAS 

 
 6.5. Recursos Biológicos e Socioeconômicos: 
 
 A região possui alta biodiversidade, como foi exemplificado na descrição da Área de 

Estudo e como pode ser visto no Anexo 01. Muitas das espécies encontradas na região estão 

ameaçadas de extinção. Destaca-se o Liolaemus arambareis, um pequeno lagarto que por ser 

endêmico das dunas da costa oeste da laguna, merece maior atenção. 
 

Como já foi visto anteriormente, as margens da Lagoa dos Patos possuem extensos 

esporões arenosos, com profundidades entre –1m e –5m. Estes esporões permanecem submersos 

em épocas de cheia, mas em épocas de seca, muitas vezes encontram-se emersos. Isto faz com 
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que estes bancos sejam utilizados como áreas de descanso para aves e por isso deve-se tomar 

um maior cuidado com estes bancos de areia emersos em caso de acidentes. 

 

Os Recursos Socioeconômicos foram anteriormente descritos na caracterização da Área 

de Estudo e podem ser melhor analisados através do Anexo 2. 

 
6.6. Áreas Prioritárias de Conservação: 

 

A Ilhota da Ponta Escura, a Ilha do Barbanegra; o Morro da Formiga e o Delta do Rio 
Camaquã devem ser considerados Áreas Prioritárias de Conservação, pois além de terem um ISL 

alto, são zona de refúgio, alimentação, descanso e reprodução de diversas espécies animais.  

 

A Ilhota da Ponta Escura é o último acidente geográfico do Guaíba, antes de alcançar a 

Lagoa dos Patos. È um pequeno arquipélago com várias ilhotas, canaletes e muitos aguapés. Na 

ilhota maior, há várias praias pequenas e algumas casas rústicas ou barracos, habitados por 

pescadores. Para o lado NW (onde o acesso é ainda mais limitado), próximo a um pequeno morro 

coberto de mata virgem chamado de “Serrinha”, não existe acesso à margem da laguna 

(Kinippling, 2002). 

 

 
Figura 47: Ilhota da Ponta Escura 

Fonte: Kinippling op.cit. 

 

Há fatores limitantes de acesso, como a pouca profundidade e a presença de bancos de 

areia. A batimetria varia entre 1,30m no inverno e 70 cm no verão. Mesmo com o canalete principal 

exposto aos ventos E e NE, a influência das ondas é pequena e é possível entrar num braço 

lateral, mesmo que seja necessário empurrar alguns aguapés que podem obstruir a passagem. No 

setor NW, junto à “Serrinha” há algumas aberturas para a Lagoa a SW, mas os bancos de areia e 

as ilhotas de junco formam uma barreira. Pelo lado W, junto à margem, dependendo do nível 

d’água e do calado da embarcação, é possível sair diretamente para a Lagoa dos Patos, com a 

vantagem de ganhar-se muito tempo em não ter que fazer o contorno via Itapuã (Kinippling, 2002). 
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A descrição da Ilha do Barbanegra foi feita por Kinippling, op.cit. A ilha tem um 

comprimento de 3.300 m por uma largura de 550 m. Quase 3.000 m de praias com areia fina e 

branca. Não tem morros, mas grandes cômoros e uma densa vegetação na ponta sul.  É 

desabitada, salvo a esporádica presença de pescadores nos alagados das duas extremidades, 

(para pernoite e abrigo), que não penetram no interior da ilha, ficando apenas em seus barcos. A 

abundância de aves é marcante. Na ponta sul há praias geralmente divididas em enseadas com 

uma faixa de areia branca, uma pequena lagoa e outra praia mais cômoros e vegetação. 

 

O lado leste, onde se situam as praias com maior extensão, há profundidade para barcos 

de mais de 2 m de calado, não tendo qualquer abrigo, sofrendo influência dos ventos 

predominantes do setor leste. No lado oeste há muitos baixios, juncos e uma barreira de vegetação 

rasteira. 

 

Para barcos de maior calado (2 m), o acesso do lado oeste não é recomendado quando a 

Lagoa está em seu nível normal ou abaixo deste. Entretanto é possível chegar à praia, no lado 

leste, no sul da ilha, em dias sem vento NE. No lado leste, na parte sul da ilha, há um banco de 

areia pouco antes da praia, que fica exposto quando a água está baixa, no verão. É possível 

fundear a cerca de 30 m desse banco. 
 

 
Figura 48: Ilha do Barbanegra 

Fonte: Kinippling op.cit. 

 

O lado W fica abrigado dos ventos do setor leste, mas é bastante raso, havendo uma 

grande quantidade de juncos. Barcos de maior calado teriam que fundear a uma distância muito 

grande da margem. Já os que têm calado perto de 1 m ou menos podem chegar até a margem e 

entrar nos alagados, mais abrigados.  

 Todos os alagados têm uma profundidade de aproximadamente 1,10 m, com a Lagoa dos 

Patos em seu nível normal. Em épocas de estiagem, com o nível da laguna abaixo do normal, 

evidentemente fica mais crítico entrar nos alagados. Por outro lado, com o nível elevado, como em 
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épocas de El Niño, a água do alagado da ponta sul pode chegar à 1,7 m. Porém os alagados ficam 

mais abertos e com menos abrigo para ventos de W. Mesmo assim, no caso de ventos fortes de 

W, as ondas tendem a ter sua energia diminuida pelos baixios e pela pouca profundidade da 

margem, entrando nos alagados com muito menos intensidade. 
 

A descrição do Morro da Formiga foi feita por Kinippling, 2002. O Morro da Formiga tem 

uma altura de 108 m e é coberto por uma densa mata virgem. É circundado quase totalmente por 

rochedos, tendo algumas praias encravadas entre eles. Existe uma pequena estrada que passa 

por dentro de propriedades rurais, estendida em forma de picada até o topo do morro onde fica 

uma torre de observação, de madeira. 

 

 
Figura 49: Morro da Formiga 

 

O lado oeste do Morro da Formiga é constituído por duas praias: a Praia do Pimenta e a 

Praia do Canto do Morro. As duas praias são separadas entre si por pequenas rochas. 
 

 
Figura 50: Praia do Pimenta e do Canto, respectivamente. 

 

Já o lado leste apresenta acesso difícil, tanto por terra quanto por mar. Há ocorrência de 

praias de diversos tamanhos, espaçadas entre os rochedos. Em dias mais calmos ou com ventos 

do setor W, podem ser aproadas com precaução, pois é um local raso, com pedras submersas e 

semi-submersas. 
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Figura 51: Praia do lado leste do Morro da Formiga 

 

 O Delta do Rio Camaquã abrange 5 MN da Lagoa dos Patos. No seu curso, 

extremamente sinuoso, forma um número infinito de ilhas, ilhotas e canaletes. Tem duas barras 

principais: a Barra Grande e a Barra Funda; e uma Barra Falsa na extremidade leste e várias 

outras menores. Em épocas de cheia, parte do delta fica alagada, apresentando configuração 

diversa e com intensificação do fluxo de água nos canaletes que se intercomunicam. É uma área 

de alta biodiversidade; sendo também utilizada para camping (Kinippling, 2002) 

 

 
Figura 52: Delta do Rio Camaquã 

Fonte: Kinippling op.cit. 
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7. Conclusões 
 

Foram caracterizados distintos ISL na costa oeste da Lagoa dos Patos. È interessante 

observar as variações destes nos diferentes cenários de inverno e verão propostos, pois a variação 

dos Índices de Sensibilidade influencia diretamente as ações de resposta em caso de sinistros. 

 

Quando a metodologia do MMA para ambientes costeiros e estuarinos é comparada com a 

metodologia proposta pela PETROBRAS para ambientes fluviais, é possível observar algumas 

modificações importantes nos ISL. Primeiro, que ambientes classificados com ISL 09 na 

metodologia PETROBRAS, não estão muito bem definidos na proposta, estando apenas como: 

“áreas de confluência de rios e lagos”, e esta indefinição pode acarretar em Cartas SAO onde o 

ambiente assim representado, não esteja condizente com as realidades locais. Ou seja, este índice 

deveria ser revisto e melhor detalhado para evitar confusões futuras. 

 

Segundo, que o ISL dos costões rochosos abrigados baixou de 08 para 02 quando 

utilizada esta metodologia. Isto também pode implicar sérios problemas, pois como visto nos 

resultados deste trabalho, a área com ISL 08 é uma Área Prioritária de Conservação e caso fosse 

classificada apenas com esta metodologia, a equipe de resposta a acidentes poderia classificá-la, 

na pior das hipóteses, como uma Área de Sacrifício por não apresentar um ISL alto. Este problema 

poderia ser resolvido se os ISL para costões em ambientes fluviais levassem em consideração se o 

ambiente fluvial é lótico ou lêntico, assim como para ambientes costeiros e estuarinos são 

classificados como costões expostos ou abrigados. 

 

Com relação à Sensibilidade Ambiental das Praias arenosas, o ISL aumenta na 

metodologia proposta pela PETROBRAS. Muitos especialistas discutem a classificação atual do 

MMA para praias arenosas, pois praias com granulometria mais grosseira apresentam ISL mais 

alto, no entanto, possuem menor biodiversidade. Esta questão ainda tem que ser discutida entre 

especialistas em Seminários específicos de Cartas SAO para encontrar a melhor solução para tal. 

 

Em caso de acidentes resultantes em derramamentos de óleo no interior da laguna, o 

vazamento deve ser contido na velocidade mais rápida possível. Não somente por esta ser uma 

ação óbvia em casos de emergência com óleo, mas também pelo fato da Lagoa dos Patos ser um 

ambiente muito frágil com relação a todos os seus recursos e pelo acesso a suas margens ser 

muito complicado na maioria da área. Ao chegar à costa, o óleo seria dificilmente retirado e as 

ações de resposta poderiam ser ineficientes, causando impactos severos neste ecossistema.  
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A melhor maneira de alcançar as margens é utilizar um automóvel 4X4, levar um barco de 

reboque, e a partir de um local estratégico, que poderia ser atingido pelas estradas secundárias 

das fazendas ao redor da laguna, e então poderiam ser feitas excursões para os outros locais. 

 

As atividades econômicas mais afetadas em caso de sinistros seriam: a rizicultura, que 

além de abranger grande extensão na área, depende da água da lagoa para irrigar suas lavouras; 

a pesca artesanal e atividades de turismo. 

 

Os resultados deste trabalho, assim como os resultados obtidos por Carvalho, 2005 e 

Oliveira, 2004 são de grande valia para a empresa Guarita, órgãos públicos municipais e estadual 

(FEPAM) para atividades de licenciamento e escolas para atividades de educação ambiental. 

 

Segundo Cajazeira (1998 apud Souza, 2003), investir numa empresa que polui é temerário 

para qualquer acionista com um mínimo de visão estratégica. Quanto mais poluidora é a atividade, 

maiores são os desperdícios, os passivos ambientais, os riscos de multas, as ações judiciais e as 

reivindicações da comunidade. Tecnologias mais modernas levam em conta, invariavelmente, a 

redução dos níveis de poluição. Muitas organizações estão cada vez mais investindo no controle e 

monitoramento dos impactos gerados sobre o meio ambiente, provenientes de suas atividades, 

produtos e serviços, visando acima de tudo reduzir custos, cumprir requisitos legais e demonstrar 

um desempenho ambiental satisfatório. A Companhia Petrolífera, por sua vez, torna-se ainda mais 

competitiva quando agrega valores aos seus serviços e produtos, o que pode ser alcançado com 

indicadores de desempenho ambientais, ferramenta fundamental para a tomada de decisão e 

demonstração do seu comprometimento ambiental. 

 

Por serem instrumentos que visam minimizar os impactos econômicos, sociais e 

ambientais da indústria petrolífera, as Cartas SAO podem ser responsáveis pelo aumento do índice 

de sustentabilidade destas empresas, dando suporte de geração de relatórios temáticos sobre 

demandas na área de responsabilidade socioambiental, como aqueles com dados empregados 

para o cálculo do Índice Dow Jones de Sustentabilidade. 
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