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Estatística de grandes vazamentos de óleo envolvendo navios   
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• Exxon Valdez, 1989: Estima-se que 250 mil aves marinhas, 2.800 

lontras marinhas e 300 focas tenham morrido. 
 

http://www.ciencia-online.net/2014/03/5-fatos-derramamento-exxon-valdez.html 

 

 

• Prestige, 2002: 87.000 aves mortas (família Alcidae) 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/ES11-00020.1/pdf 
 

Vulnerabilidade da fauna marinha 
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• Deepwater Horizon, 2011: 700.000 aves mortas 
 

http://www.sciencemag.org/news/2014/10/seabird-losses-deepwater-

horizon-oil-spill-estimated-hundreds-thousands 

 

 

 
 
 

Vulnerabilidade da fauna marinha 
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Efeitos do óleo em fauna marinha 
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Efeitos do óleo em fauna marinha 
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Efeitos do óleo em fauna marinha 
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Vulnerabilidade - Conceito que abrange: 

 

• sensibilidade da espécie ao óleo; 

• chance de que a mesma seja atingida (susceptibilidade); 

 

 

 

 

• expectativa de recuperação das populações; 

• possibilidade de emprego de métodos eficientes de tratamento de 

indivíduos oleados.  

 

 

Vulnerabilidade da fauna 
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• Mapeamento de ninhais e outros locais de adensamentos 

populacionais de fauna marinha visando à proteção desses sítios em 

derrames de óleo;  

 

 

 

 

 

• Reabilitação de fauna oleada com procedimentos adequados e 

legalmente amparados.  

 

 

Preparação e resposta à fauna oleada 
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8127/2013 
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398/2008 

Lei  
9966/2000 

Estrutura de combate a derrames de óleo no Brasil 



 

Base legal  

  
• Lei Federal n° 9.966/2000: Exige das instalações que movimentam óleo, a 

elaboração de PEIs; 

• CONAMA n° 398/2008: Apresenta o conteúdo mínimo para elaboração de 
PEIs. Anexo II, item 3 – “Análise de Vulnerabilidade” 

 

 “A análise de vulnerabilidade deverá, sempre que possível, tomar como base 

as informações disponíveis em cartas de sensibilidade ambiental para 

derrames de óleo (Cartas SAO) elaboradas de acordo com especificações e 

normas técnicas aplicáveis. A localização das áreas vulneráveis deverá estar 

indicada em desenhos e mapas, em escala apropriada, com legendas 

indicativas”. 

 

Resposta a derrames de óleo envolvendo fauna 
 



 

Base legal  

  

 
• Decreto n°4871/2003: Instrui a elaboração de Planos de Área. No artigo 4, 

exige-se a elaboração de mapas de sensibilidade.  

 

Artigo 4° -  O Plano de Área deverá conter, no mínimo, os seguintes 

elementos:  

“I - mapa de sensibilidade ambiental, conforme as especificações e normas 

técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para 

derramamento de óleo - Cartas SAO”;  

 

 

Resposta a derrames de óleo envolvendo fauna 
 



CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL – Cartas SAO 

 
Em 2004, MMA publicou o documento “Especificações e normas técnicas para 
elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo” 

http://www.mma.gov.br/estruturas/projeto/_arquivos/cartassao2007port.pdf 
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CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL – Cartas SAO 

 
Cartas SAO publicadas pelo Ministério do Meio Ambiente 

http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo 
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CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL – Cartas SAO 

Classificação de 1 a 10 de acordo com a sensibilidade ao óleo 

Sensibilidade da linha de costa 

Ícones demonstrando a presença de recursos biológicos sensíveis 

Recursos biológicos dos ecossistemas costeiros e marinhos 

Ícones demonstrando a presença de recursos socioeconômicos sensíveis 

Usos humanos dos recursos 



CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL – Cartas SAO 
 

Exemplo de um trecho da Carta SAO Operacional da Bacia do 
Espírito Santo (ESP 101) – Foz do Rio Doce 

 

http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo 
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CARTAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL – Cartas SAO 
 

Produto realizado pela UNESP 

http://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/26089 
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MAPEAMENTO AMBIENTAL PARA RESPOSTA A EMERGÊNCIA NO 
MAR – MAREM 

 
IBP / IBAMA 

 
 

http://www.marem-br.com.br/webapp/index.html 
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MAPEAMENTO AMBIENTAL PARA RESPOSTA A EMERGÊNCIA NO 
MAR – MAREM 

 



 

Base legal  

  
• Lei Federal n° 9.966/2000: Exige das instalações que movimentam óleo, a 

elaboração de PEIs; 

• CONAMA n° 398/2008: Apresenta o conteúdo mínimo para elaboração de 
PEIs. Anexo I, item 3.5.13 – “Procedimentos para proteção da fauna” 

 

“Levantamento da fauna existente na região, bem como da fauna migratória 

e detalhamento das medidas a serem adotadas para socorro e proteção dos 

indivíduos atingidos” 

Resposta a derrames de óleo envolvendo fauna 
 



Legislação 

 

Situação dos PEIs no Estado de São Paulo: 

 

• Litoral Norte: 

 

3 PEIs apresentados e todos aprovados 

 

• Baixada Santista: 

 

77 PEIs apresentados, sendo que  

67 estão aprovados e 10 aguardam 

complementação. 

 

 

 



Status da proteção de fauna nos PEIs 

 

Os PEIs abordam a questão de forma pontual e sem um padrão. Em 

geral contém: 

 

• Captura preventiva; 

• Afugentamento; 

• Engano; 

• Monitoramento de manchas para verificar a susceptibilidade da fauna; 

• Citam empresas de resposta localizadas na região e como contatá-

las; 

• Registro de aves mortas; 

• Descrição do tratamento de fauna oleada (instalação, busca e captura, 

transporte, avaliação inicial e classificação, estabilização, limpeza, 

recuperação e liberação). 



Avanços no tema: novas legislações 

 

• Lei n° 6938/1981, artigo 9° - São instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente: 

 

VIII – O Cadastro Técnico Federal - CTF de atividades e instrumentos de 

defesa ambiental 

 

• Instrução Normativa IBAMA n° 10/2013 - Obrigatoriedade de inscrição 

no CTF: 

 

Instituído para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se 

dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e 

à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos 

destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras. 

http://www.ibama.gov.br/servicosonline/index.php/cadastro/390-atividades-e-instrumentos-de-defesa-ambiental-ctfaida 
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Avanços no tema: novas legislações 

 

• Decreto n° 8127/2011, artigo 21° - A fim de atingir seus objetivos, o 

PNC – Plano Nacional de Contingência contará com os seguintes 

instrumentos: 

 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento da 

fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

 

Encontra-se em fase de consolidação o Manual de Boas Práticas – 

Manejo de Fauna Oleada em Casos de Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas Jurisdicionais Brasileiras. Publicado o Plano de Fauna do 

IBAMA. 

 



http://www.ibama.gov.br/emergencias-
ambientais/paefauna 
 

Encontra-se em consulta 
pública até 04.12.2016 
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Manual de Boas Práticas - IBAMA  



http://www.ibama.gov.br/emergencias-
ambientais/paefauna 
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Lei Complementar n° 140/2011 

Fixa normas ......para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas 

e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 

de agosto de 1981. 

GESTÃO E CONTROLE DA FAUNA SILVESTRE PASSAM AOS ESTADOS 
POR MEIO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

IBAMA e CETESB vêm desde 2008 trabalhando na questão, com repasse 

progressivo das atribuições federais a São Paulo. O repasse foi 

integralmente feito à SMA em 2014. 



Atividades no Estado de São Paulo que se encontram sob gestão e 

controle da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

http://www.ambiente.sp.gov.br/fauna/gestao/ 
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http://www.ambiente.sp.gov.br/fauna/servicos/autorizacao-para-manejo-de-fauna-silvestre-
em-vida-livre/ 
 

VII - Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS  
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