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RESUMO 

A produção de óleo e produtos derivados tem aumentando mundialmente e, da 

mesma forma, as ameaças de vazamento de óleo e os impactos sobre a vida e o 

ecossistema marinho. A tartarugas marinhas são bastante vulneráveis aos efeitos do 

óleo em todos seus estágios de vida, sendo que a maior preocupação se refere às 

áreas de desovas, devido à concentração de indivíduos adultos e à deposição de 

centenas ou milhares de ninhos. Neste contexto, o presente trabalho objetiva 

identificar os sítios reprodutivos de maior vulnerabilidade aos vazamentos de óleo, 

bem como apresentar diretrizes preventivas e de mitigação dos impactos sobre essas 

espécies em cenários acidentais. As áreas identificadas com maior risco de impacto 

foram os litorais de Sergipe, norte da Bahia, norte do Espírito Santo e norte do Rio de 

Janeiro, devido à proximidade com campos de produção de óleo. Para estas áreas, é 

necessário que sejam desenvolvidos planos de resposta a emergências, com 

estratégias direcionadas para a proteção das tartarugas marinhas. As recomendações 

foram divididas em ações prévias ao vazamento (como a geração de informações e 

realização de treinamentos), ações durante o vazamento (comunicação, cuidados na 

remoção de óleo no mar e na praia, manejo e monitoramento dos ninhos e dos 

animais) e ações pós acidente (análise das ações de resposta e dos impactos sobre 

as populações). 

 

Palavras-chave: vazamento de óleo; tartarugas marinhas; áreas de desova. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com as tendências de uso do petróleo, não é provável que seu consumo 

reduza muito no futuro. De fato, a produção de óleo e produtos derivados estão 

aumentando mundialmente e, da mesma forma, as ameaças de derrames de óleo. 

(Fingas, 2013)  

Os efeitos causados pelo vazamento de petróleo e seus derivados causam grandes 

preocupações para as empresas, governos e instituições não-governamentais, que 

tem trabalhado para reduzir estes acidentes e minimizar seus impactos. Além dos 

prejuízos financeiros e dos riscos à saúde pública, impactos sobre a fauna silvestre, 

como aves, tartarugas e mamíferos marinhos, também são preocupantes. 

A tartarugas marinhas são bastante vulneráveis aos efeitos do óleo. Impactos 

potenciais podem ocorrer na água e quando o óleo atinge áreas de desova. Na água, 

por necessitar subir à superfície para respirar, as tartarugas entram em contato com 

o óleo e com os vapores tóxicos, causando intoxicação imediata. Quando toca o litoral, 

o óleo pode colocar em risco a incubação dos ovos por alterar as características físicas 

da areia e por interferir nas trocas gasosas essenciais para o desenvolvimento dos 

embriões (NOAA, 2003). 

Operações de limpezas das praias também são particularmente perigosas, pois a 

grande movimentação de pessoas, maquinas e veículos podem destruir os ninhos e 

atropelar os animais. Caso as equipes de limpeza trabalhem também no período 

noturno, a iluminação necessária e os ruídos gerados potencializam os impactos, 

desorientando fêmeas e filhotes.  

Visando diminuir os impactos aos organismos, a resolução Conama nº 398/2008 

apresentou como conteúdo mínimo para os Planos de Emergência Individuais de 

atividades geradoras de poluição por óleo, a descrição de procedimentos de proteção 

para a fauna, em caso de vazamento da substância no mar. Contudo, no que se refere 

à proteção das tartarugas marinhas e suas áreas de nidificação, este requisito ainda 

é de difícil atendimento por não existir no Brasil protocolos, diretrizes ou trabalhos 

publicados sobre estes cuidados. Segundo o Centro TAMAR/ICMBio, parâmetros para 

a tomada de decisão quanto à transferência de ninhos, retenção de neonatos ou à 
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descontaminação de animais adultos precisam ser definidos, preferencialmente, em 

conjunto com empreendedores e órgãos ambientais (ICMBio, 2015). 

Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica de impactos, 

acidentes recentes, análise de áreas sensíveis e vulneráveis no Brasil e de protocolos 

internacionais. Por fim, são apresentadas estratégias possíveis para cenários 

acidentais, visando contribuir para a elaboração de protocolos de proteção às 

tartarugas marinhas no Brasil, com ações prévias aos vazamentos, ações durante a 

limpeza do óleo e após o encerramento destas operações.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Contribuir para a elaboração de protocolos de proteção de áreas de desova de 

tartarugas marinhas em planos de resposta a vazamentos de óleo na costa brasileira. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar, entre as áreas prioritárias para a conservação de tartarugas 

marinhas, os locais de maior vulnerabilidade aos vazamentos de óleo;  

  Descrever possíveis estratégias de proteção das áreas reprodutivas de 

tartarugas marinhas em casos de vazamento de óleo. 

 Apresentar um checklist dos procedimentos recomendados, visando facilitar a 

aplicação dos conceitos expostos. 
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3 METODOLOGIA 

Para identificação das áreas de maior sensibilidade e vulnerabilidade para as 

tartarugas marinhas foram obtidas informações acerca dos sítios reprodutivos e 

espécies de ocorrência no Brasil, publicadas na revista Brasileira de Biodiversidade 

(ICMBioa, 2011) e no Plano de Ação Nacional para Conservação de Tartarugas 

Marinhas (ICMBiob, 2011). A localização das áreas de exploração e produção de óleo 

e gás na costa brasileira foram extraídas de consultas online da Agencia Nacional do 

Petróleo (ANP). 

Todos os mapas gerados são resultados do levantamento das bases de dados do 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade), ANP e IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). 

As estratégias de proteção às áreas reprodutivas de tartarugas marinhas foram 

descritas com base na análise das informações sobre os efeitos do óleo nos animais; 

análise de impacto das técnicas utilizadas para a limpeza do ambiente marinho e 

costeiro, análise de protocolos internacionais de resposta a incidentes com óleo e 

exemplos de medidas adotadas em eventos recentes que afetaram áreas 

reprodutivas. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Definições  

A seguir são listadas, e brevemente descritas, as principais definições que serão 

utilizadas ao longo do trabalho e que são necessárias para a compreensão do 

processo de construção de medidas de controle ambiental, planejamento de ações de 

resposta, em caso de acidentes com óleo e medidas de prevenção, mitigação e 

monitoramento de impactos. 

EIA (Estudo de Impactos Ambientais). O EIA, descrito pela Resolução CONAMA 

01/1986, é o estudo necessário durante o processo de licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras. O documento descreve o empreendimento, o meio físico, 

biótico e social do local do projeto, bem como os impactos que poderão ser causados. 

Possui o objetivo de avaliar a viabilidade do projeto e apresentar soluções (medidas 

mitigadoras ou compensatórias) para os impactos identificados. Nos casos de projetos 

de perfuração ou produção de óleo, é apresentado a modelagem da dispersão do óleo 

em caso de vazamento, os locais, probabilidades e tempo de toque da substância na 

costa.    

PEI (Plano de Emergência Individual). Descrito na Resolução CONAMA 398/08, é 

o documento, ou conjunto de documentos necessários para a operação de portos, 

dutos, sondas terrestres, plataformas, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos 

e instalações similares, para descrever os procedimentos de resposta a um incidente 

de poluição por óleo, decorrente de suas atividades. Contém a identificação da 

instalação, cenários ambientais (como as modelagens de vazamento de óleo), 

informações e procedimentos para resposta, sistema de alerta, comunicação, 

estrutura organizacional de resposta, equipamentos e materiais, procedimentos 

operacionais e o encerramento das operações. O Art.5º, §3º, informa que, no caso de 

proximidade com áreas ecologicamente sensíveis, poderá haver requisitos especiais 

no PEI. 

PEVO (Plano de Emergência para Vazamento de Óleo). É um documento 

complementar ao PEI para incidentes de Poluição por óleo de unidades marítimas, 
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sendo elaborado por área Geográfica (por exemplo, por estado ou bacia sedimentar). 

Enquanto os PEIs apresentam ações de resposta para incidentes a bordo, os PEVOS 

apresentam ações e resposta adotados fora dos limites das instalações, onde a 

unidade marítima não tem condições de atuar ou coordenar atuação. Estes são planos 

mais robustos e utilizam o conceito de compartilhamento de recursos. Sua estrutura 

considera os mesmos requisitos da Resolução CONAMA 398/2008.  

PPAVs (Planos para Proteção e Limpeza de Áreas Vulneráveis). Estes planos 

apresentam os tempos estimados para mobilização e deslocamento de recursos, bem 

como os procedimentos específicos de proteção e limpeza de áreas classificadas 

como “vulneráveis”. Nos PPAVs, a definição destas áreas considera a integração de 

2 fatores: a probabilidade de toque (≥ 30%) e o Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) 

≥ 8, como áreas recifais, estuarinas, escarpas abrigadas de rocha ou areia 

(PETROBRAS, 2013). 

PNC (Plano Nacional de Contingência). Instituído pelo Decreto 8.127/2013, tem o 

objetivo de permitir a atuação coordenada de órgãos da administração pública e 

entidades públicas e privadas para ampliar a capacidade de resposta em incidentes 

de poluição por óleo. Objetiva também a minimização dos danos ambientais e 

prejuízos para a saúde pública. O PNC fixa responsabilidades, estabelece estrutura 

organizacional e define diretrizes, procedimentos e ações de contingência.  

SISÓLEO - Sistema de Informações Sobre Incidentes de Poluição por Óleo. 

Também instituído pelo Decreto 8.127/2013, possui o objetivo de consolidar e 

disseminar, em tempo real, informação geográfica sobre prevenção, preparação e 

resposta a incidentes de poluição por óleo, de modo a: I - permitir a análise, a gestão 

e a tomada de decisão pelas instâncias de gestão do PNC; II - possibilitar o acesso 

às bases de dados que contenham informações relevantes às atividades executadas 

no PNC; e III - subsidiar a avaliação da abrangência do incidente com relação à 

concentração de populações humanas, incluindo a utilização das águas para consumo 

humano. 

Cartas SAO (Sensibilidade ao Óleo). As Cartas SAO tem o objetivo de identificar, 

localizar e definir limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição por óleo e 

outras substâncias perigosas. Segundo MMA (2012), as cartas são subsídios ao 



 17 

planejamento de contingência e devem incluir três tipos de informações principais: 

características físicas (geomorfológicas) da costa (grau de exposição à energia de 

ondas e marés, declividade do litoral e tipo do substrato, persistência natural do óleo 

e condições de limpeza e remoção), recursos biológicos (onde ocorrem concentrações 

de espécies sensíveis, como áreas de alimentação, reprodução, nidificação, 

berçários, e áreas de trânsito/rota de migração) e atividades socioeconômicas (áreas 

de recreio, pesca, unidades de conservação, pontos de captação de água e sítios 

históricos e culturais).  

Grau ISL 

O grau ISL é utilizado nas cartas SAO operacionais e táticas para a classificação da 

linha de costa. Este índice classifica os diversos tipos de segmentos litorâneos em 

uma escala que varia de 1 a 10, sendo o índice tanto mais alto quanto maior a 

sensibilidade. O ISL é baseado nas características geomorfológicas da costa, 

fundamentais para determinação do grau de impacto e permanência do óleo 

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

passíveis de serem empregados (MMA, 2012; MMA, 2004). Litoral classificado como 

ISL 1 (menor sensibilidade) corresponde a estruturas artificiais e costões rochosos 

lisos, bem como falésias expostas; grau ISL 10 corresponde a ambiente 

extremamente sensíveis, de difícil limpeza, como manguezais e marismas. Litoral de 

praias arenosas, de média permeabilidade, como são as áreas de desova de 

tartarugas marinhas (Bruno, 2003) e a maior parte das praias de uso turístico, são 

classificadas como ISL 4.  

 

4.2 Impactos do óleo sobre as tartarugas marinhas 

As características do óleo variam significativamente conforme a fonte e após a 

exposição aos fatores ambientais. Consequentemente, deve-se compreender as 

limitações em generalizar a toxidade do óleo para as tartarugas marinhas. 

As tartarugas marinhas são vulneráveis ao óleo em todos os estágios de vida, mas 

seus efeitos são distintos durante os estágios embrionário, quando filhotes e 

juvenis/adultos. A seguir, apresentam-se os principais efeitos diretos e indiretos do 
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vazamento de óleo sobre os diferentes estágios de vida, conforme descritos por NOAA 

(2003) e Lutcave et al. (1995).  

a) Impactos aos ninhos 

Os ovos são muito vulneráveis aos contaminantes voláteis do óleo, pois estas 

substâncias podem ser absorvidas através da casca, reduzindo a sobrevivência dos 

embriões e provocando deformações nos filhotes. 

O óleo cobrindo diferentes porções e proporções da superfície do ovo afeta 

diferentemente o sucesso de nascimentos. Por exemplo, o hemisfério superior do ovo 

é responsável pela troca de gás durante o início da incubação. Se o óleo cobre esta 

superfície causa morte por asfixia, mesmo que o óleo apresente baixa toxidade.  

O óleo também altera as características do ambiente que afetam os ovos, como a 

mudança hídrica (ninhos de tartarugas marinhas requerem um nível de umidade 

adequado) e mudança na temperatura ao mudar a cor do sedimento e 

consequentemente, a condutividade térmica da areia. 

b) Efeitos aos indivíduos  

Uma vez que os filhotes alcançam a água, estes estão sujeitos à mesma exposição 

de óleo que os adultos; contudo, a riscos maiores. O tamanho reduzido destes 

indivíduos aumenta a probabilidade de ser fisicamente afetado; a mobilidade restrita 

provoca a concentração dos indivíduos em zonas de convergência, que também 

agregam as manchas de óleo; e a locomoção na superfície aumenta o risco de 

exposição ao óleo flutuante. 

As tartarugas mostram um comportamento de não evitar manchas de óleo. Elas 

também comem indiscriminadamente o que apresentar tamanho apropriado para se 

alimentarem, incluindo “pelotas” de óleo.  

O comportamento de mergulho também as coloca em risco. Elas rapidamente inalam 

um grande volume de ar antes de submergir. Quando isso ocorre no interior de uma 

mancha de óleo, os indivíduos tanto se expõem ao contato físico com o contaminante 

quanto se expõem aos vapores do petróleo, fase mais prejudicial à saúde. 
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O óleo ingerido demora alguns dias no trato digestivo dos animais, aumentando o 

contato interno e a probabilidade com que seus componentes serão absorvidos. 

Análises químicas realizadas em tartarugas mortas após um derrame de óleo mostrou 

uma exposição e acumulação seletiva de hidrocarbonetos. Exposição prolongada 

pode causar condições de saúde prejudicadas pela interrupção da alimentação. 

c) Efeitos indiretos 

Pesquisadores indicam que prejuízos ao olfato devido à contaminação química podem 

representar um significativo efeito (indireto) em tartarugas, já que seu faro aguçado 

aparentemente é importante para sua navegação e orientação e na obtenção do 

alimento. Outro problema é a possibilidade que um derramamento de óleo impacte as 

praias de desova e prejudique a habilidade das tartarugas em subir a praia e encontrar 

local adequado para desovar. 

A contaminação das espécies animais e vegetais utilizadas como alimento pelas 

tartarugas marinhas, e a redução na disponibilidade de alimentos provocada pela 

morte de algas, peixes e invertebrados são também efeitos indiretos.  Algumas dietas 

podem elevar o risco de ingestão de hidrocarbonetos. Por exemplo, crustáceos e 

moluscos bioacumulam hidrocarbonetos de petróleo, consequentemente, algumas 

tartarugas podem apresentar um risco maior ao se alimentar que outras que não 

possuem a mesma dieta.  

Tartarugas herbívoras, por sua vez, carregam bactérias simbióticas no trato digestivo 

que são vulneráveis à presença de óleo mesmo em pequenas concentrações. Quando 

isso ocorre, a morte da flora intestinal cessa a digestão das algas, o que pode levar 

as tartarugas à morte. 

Outros efeitos indiretos provocados pelo vazamento de óleo no ambiente são as 

ocorrências de doenças quando a imunidade dos animais é drasticamente reduzida 

(como os fibropapilomas), e a alteração da proporção do nascimento de fêmeas e 

machos, provocada pela alteração da temperatura da areia ao redor dos ninhos devido 

à cobertura por óleo. 
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4.3 Casos de acidentes 

A seguir são descritos três eventos acidentais em que houve impactos sobre as 

tartarugas marinhas, sendo dois deles em áreas importantes de desova. 

4.3.1 - Baía de Paranaguá (2004) 

O acidente ocorreu no dia 15 de novembro de 2004, decorrente de duas explosões a 

bordo do Navio Vicuña, na cidade de Paranaguá/PR. O acidente teve origem durante 

uma operação de descarga de metanol e provocou a morte de quatro tripulantes do 

navio (Noernberg et al., 2008).  

Cerca de 4000 toneladas de metanol e 291.000 litros de óleos combustíveis e 

lubrificantes (87% de óleo bunker) vazaram no mar, com ocorrência de um incêndio 

sobre o navio e na superfície das águas. Na tentativa de conter o óleo do entorno do 

navio, foram instaladas barreiras de contenção e absorventes que, no entanto, por 

não terem sido instaladas logo após o acidente, e por não haver disponível a 

quantidade de equipamentos necessária, não foram suficientes para conter o óleo que 

se dispersou pelas águas da baía. O vazamento promoveu a contaminação de 

diversas áreas do Complexo Estuarino de Paranaguá, caracterizado como um 

ambiente extremamente frágil e de elevada importância ecológica. Dezenas de 

animais marinhos foram afetados ao longo de 170 km da Baía de Paranaguá, incluindo 

seis unidades de conservação (Paraná, 2005).  

No dia 18 teve início o trabalho de resgate de fauna, que resgatou animais de diversas 

espécies, incluindo tartarugas marinhas, aves, peixes, crustáceos, mamíferos 

marinhos, entre outros.  As tartarugas marinhas foram afetadas diretamente pelo óleo, 

sendo 32 encontradas mortas (29 Chelonia mydas, 1 Eretmochelys imbricata e 2 

Caretta caretta). Além do impacto direto, observado na forma de uma mortalidade 

anormal,  se comparada às séries históricas, muitas áreas de alimentação também 

foram atingidas pelo óleo (tanto os costões rochosos quanto os bancos de algas), o 

que pode ter gerado impactos posteriores sobre estas populações (Paraná, 2005). 
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4.3.2 - Vazamento no Golfo do México (2010)   

No dia 20 de abril de 2010, a unidade de perfuração para exploração de óleo da British 

Petroleum – BP, explodiu no Golfo do México, matando 11 pessoas e provocando um 

vazamento de cerca de 800 mil m3 de óleo no mar (NOAA, 2014).  

Segundo Pincetich (2011), pelo menos 1.145 tartarugas marinhas foram encontradas 

mortas ou debilitadas durante o derramamento de petróleo BP e seus 

desdobramentos. O derramamento ocorreu durante o pico da época de nidificação 

das tartarugas Caretta caretta e Lepidochelys kempii (criticamente ameaçadas de 

extinção). Embora poucos indivíduos foram encontrados visivelmente oleados, 

observadores de fauna não estavam presentes no mar até julho (mais de 70 dias após 

o vazamento iniciar).  

Cerca de metade de todas as tartarugas marinhas foram encontradas mortas (608, 

enquanto 537 estavam vivas). O número de encalhes foi 5 vezes superior à média 

história (entre 1986 e 2009) para o mesmo período e local. A maioria destas tartarugas 

eram da espécie Kemp’s Ridley, a mais ameaçada de extinção. Muitas dessas 

tartarugas marinhas vivas foram reabilitadas e liberadas mais tarde. O processo de 

resgate não se deu somente nas praias, mas também no mar, a partir de embarcações 

utilizadas para resgate da vida marinha (NWF, 2015; Pincetich, 2011). 

Dentre as técnicas utilizadas para a remoção de óleo no mar, a queima de óleo 

offshore foi também adotada. Para evitar danos aos animais, cientistas qualificados e 

observadores estiveram presentes durante as operações para certificar que as 

tartarugas fossem identificadas e removidas antes da queima (NOAA, 2014).  

Um total de 278 ninhos de tartarugas marinhas foram transferidos de praias 

contaminadas no Golfo do México para a costa Atlântica. A técnica utilizada para 

salvar os filhotes foi a realocação para áreas não afetadas pelo desastre. Os ninhos 

foram transferidos por pessoas treinadas, no final do período de incubação (entre 45 

e 50 dias). Em caminhões adaptados e aclimatados, os ovos foram levados para uma 

instalação segura, permanecendo em caixas com areia, com monitoramento e 

controle da temperatura, até a eclosão. Os filhotes foram então liberados em praias 

do Atlântico, na costa leste da Flórida. Os riscos da transferência eram conhecidos 

pelos biólogos, contudo, permitir da exposição dos filhotes ao óleo no Golfo do México 
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poderia ser um risco ainda maior. Mais de 14.000 foram liberados com segurança no 

Atlântico (NWF, 2015ª-site).  

 

4.3.3 - Vazamento em Sergipe – Abril/2015 

O derrame de 7m³ de óleo, considerado de pequena proporção, ocorreu em Sergipe 

no dia 23/04, às 8:30h, em um duto que interligava duas plataformas de produção 

(PCM-5 e PCM-6, no campo de Camorim, localizado a cerca de dez 10 km da costa 

de Aracaju (ICMBio, 2015)  

No dia 26, pela manhã, pequenas partículas granuladas (sem grandes manchas) 

atingiram as praias de Mangue Seco, Coqueiro e parte de Dunas (de norte para sul). 

Toda a linha de maré partindo do Rio Real até 15 km em direção ao sul apresentou 

resíduos de óleo na praia (Figura 1). No dia 27, o óleo se estendeu por mais 7 km, 

totalizando 22 km ao sul do Rio Real. Apesar da extensão, a quantidade de óleo foi 

pequena e dispersa. 

  

Figura 1. Praia impactada pelo vazamento de óleo no extremo norte da Bahia. Fonte: ICMBio, 
2015. 

Na data, existiam 39 ninhos de tartaruga marinha na área atingida, mas como o 

período era de maré de quadratura, o óleo não chegou a atingir nenhum destes. 

Membros da equipe do Projeto TAMAR passaram a realizar levantamentos noturnos, 

para identificar fêmeas em nidificação e avaliação quanto à interação com óleo. A 

equipe também acompanhou o trabalho de retirada do óleo, pois havia uma grande 

movimentação de pessoas e veículos de apoio, que poderiam causar danos aos 



 23 

ninhos e aos filhotes. O óleo foi removido da areia com pás (Figura 2). Posteriormente, 

pick-ups acumulavam os resíduos fora da praia, e caminhões transportavam para seu 

destino final.  

Alguns rastros de fêmeas e filhotes indicaram que os animais tiveram contato com 

óleo na praia, mas em pequena quantidade. Quatro animais foram encontrados 

encalhados, mas não estavam visivelmente oleados. Três fêmeas foram encontradas 

em processo de postura e também não apresentaram sinais externos de interação 

com o óleo. Em relação aos filhotes que nasceram dentro dos cercados de incubação, 

houve retenção destes por 3 dias em cativeiros para minimizar a possibilidade de 

contato dos animais com a mancha de óleo, até que o monitoramento aéreo constatou 

ausência de óleo no mar.  

 Os danos foram relativamente pequenos, pois além do pequeno volume vazado, o 

acidente ocorreu ao final da estação de desova, em período favorável de maré 

(quadratura) e em local com menor densidade de ninhos.  

 

Figura 2. Remoção do óleo no litoral sul de Sergipe. Fonte: ICMBio, 2015  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise de Áreas Vulneráveis  

No que se refere à conservação das tartarugas marinhas, as áreas ecologicamente 

sensíveis incluem os trechos do litoral brasileiro utilizadas para a reprodução destes 

animais. Estes locais concentram indivíduos adultos, machos e fêmeas em fase 

reprodutiva, que têm um alto valor biológico (Bolten et al, 2010), além de centenas de 

ninhos depositados e milhares de filhotes que nascem nestas praias. 

As áreas de reprodutivas no Brasil (Figura 3) foram classificadas em áreas prioritárias 

e áreas de ocorrência, ou secundárias, de desovas (ICMBio, 2011). As áreas 

prioritárias foram selecionadas pelo elevado número de ninhos depositados 

regularmente em um trecho do litoral. Devido sua importância, estes locais possuem 

um monitoramento regular durante toda a temporada reprodutiva (especialmente entre 

setembro a março), enquanto nas demais áreas, o monitoramento pode ocorrer ou 

não; muitas vezes são executados como projetos de pesquisa de curto prazo ou como 

condicionantes de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos costeiros ou 

marinhos.  

As áreas consideradas sensíveis para as tartarugas marinhas no Brasil são, portanto, 

aquelas definidas como prioritárias para desovas, que correspondem às ilhas 

oceânicas e a cinco trechos do litoral: sul do RN; todo o estado de SE; litoral norte da 

BA, do ES e do RJ. Nestas áreas ocorrem desovas das cinco espécies existentes no 

Brasil (Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivácea, Caretta careta, Dermochelys 

coriácea e Chelonia mydas); todas ameaçadas de extinção, segundo a lista de 

espécies ameaçadas oficial do Brasil (MMA, 2008). 
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Figura 3. Áreas de reprodução prioritárias e secundárias para as tartarugas marinhas no 
Brasil. 
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RN: no município de Timbau do Sul, ocorre a área prioritária para reprodução da 

espécie Eretmochelys imbricata, classificada como “criticamente em perigo de 

extinção”.  

SE: em todo o litoral ocorre a área prioritária para reprodução da espécie Lepidochelys 

olivacea, classificada como “em perigo de extinção”.  

BA: entre o município de Camaçari e a localidade de Mangue Seco (divisa com SE), 

ocorre a área prioritária para reprodução da espécie Caretta caretta, classificada como 

“em perigo de extinção”.  

ES: entre os municípios de Linhares e São Mateus, além da reprodução de Caretta 

caretta, ocorre a área prioritária para desovas de Dermochelys coriacea, criticamente 

ameaçada de extinção.  

RJ: entre os municípios de São Francisco do Itabapoana e Campos dos Goytacazes, 

também ocorre a área prioritária para reprodução da espécie Caretta caretta.  

Ilhas oceânicas: nas ilhas de Trindade (ES), Atol das Rocas e Fernando de Noronha 

(PE) ocorrem as áreas prioritárias para as desovas de Chelonia mydas. 

 

Regiões vulneráveis 

As áreas vulneráveis para as tartarugas marinhas são aquelas que consideram a 

interação de dois fatores: as áreas sensíveis para desova e a possibilidade de impacto 

por óleo, em caso de vazamento. As principais bacias marítimas produtoras no Brasil 

são (em ordem de volume de petróleo produzido, segundo ANP, 2013) bacia de 

Campos, bacia de Santos, bacia Potiguar, bacia de Sergipe, bacia do Espírito Santo, 

bacia do Ceará, bacia do Alagoas e Bacia de Camamu.   

No RN, as áreas de desova localizam-se na costa sudoeste do estado, enquanto os  

blocos exploratórios e campos de produção mais próximos (pertencentes à bacia 

Potiguar) estão situados na costa norte, a cerca de 200 km das áreas de desova. 

Devido à distância, configuração do litoral e condições oceânicas regionais, as 

atividades de exploração e produção de óleo nesta bacia não apresentam riscos de 
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impactos de grande magnitude. Riscos de derrame de óleo podem estar associados 

ao vazamento do combustível de embarcações de uma forma geral.  

No litoral de Sergipe, os blocos exploratórios e campos de produção mais próximos 

da praia estão situados cerca de 10 km, na bacia de Sergipe/Alagoas. A probabilidade 

de toque de óleo nas áreas de desova, em caso de vazamento, é muito alta. Somente 

as modelagens de verâo foram analisadas, pois trata-se do período de reprodução 

das tartarugas marinhas e momento em que os indivíduos e ninhos poderão ser mais 

afetados. Em cenários de pior caso, a probabilidade é de 100% para quase os 11 

pontos simulados e descritos no PEVO na bacia SE/AL para o verão (PETROBRAS, 

2014), caracterizando grande ameaça a estas áreas (Figura 4).  

 

Figura 4. Probabilidade de ocorrência de óleo na superfície para o cenário de pior caso 
(30.000m3) de vazamento no verão, para o ponto SP1, na bacia de SE/AL. Fonte: 
PETROBRAS (2014). 
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No litoral norte da Bahia, os campos de produção mais próximos estão situados a 

cerca de 50 km da bacia de Sergipe/Alagoas e a 20 km da bacia de Camamu-Almada. 

Contudo, as atividades nestes blocos tem menor influência sobre as áreas de desovas 

do que a bacia Sergipe/Alagoas, pois, além de atividades menos intensas, o óleo 

vazado tende a ser levado para sul e fora das áreas reprodutivas, durante a temporada 

reprodutiva. Isto ocorre devido às condições oceanográficas da região, onde as 

correntes superficiais apresentam sentido preferencial sudoeste no verão 

(PETROBRAS, 2014). A probabilidade de toque nestas áreas (norte da Bahia) é de 

100% para todos os 11 pontos simulados da bacia de SE/AL. A Figura 5 ilustra um 

destes pontos simulados. 

 

Figura 5. Probabilidade de ocorrência de óleo na superfície para o cenário de pior caso 
(30.000m3) de vazamento no verão, para o ponto SP9, na bacia de SE/AL. Fonte: 
PETROBRAS (2014). 
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No litoral norte do ES, os blocos exploratórios e campos de produção mais próximos 

estão situados a cerca de 35 km, na bacia do Espírito Santo. A probabilidade de toque 

nas áreas de nidificação de quelônios (entre os municípios de Aracruz e Linhares) é 

de 60-70% no cenário de pior caso para o verão ou inverno (PETROBRAS, 2013). A 

Figura 6 apresenta o resultado da modelagem de toque de óleo na costa para a 

atividade de perfuração na área geográfica do ES. 

 

Figura 6. Probabilidade da presença de óleo no litoral do ES. Fonte: Mapa de Vulnerabilidade 
(EIA da Unidade de Perfuração UN/ES, 2006, Anexo II.5-2, Folha A, adaptado). 

No RJ, os blocos exploratórios e campos de produção mais próximos estão situados 

a cerca de 57 km, na bacia de Campos (BM-C). A probabilidade de toque nas áreas 

de desova (entre os municípios de São Francisco e Campos dos Goytacazes) é de 60 

a 80%, nos cenários de pior caso para o verão (PETROBRAS, 2013). A Figura 7 

apresenta o resultado do estudo de probabilidade de toque de óleo para a atividade 

de perfuração na área geográfica do ES. 
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Figura 7. Probabilidade da presença de óleo no litoral norte do RJ. Fonte: Mapa de 
Vulnerabilidade (EIA da Unidade de Perfuração UN/ES, 2006, Anexo II.5-2, Folha 
A, adaptado.) 

Em relação às ilhas de Trindade, Fernando de Noronha e Atol das Rocas, as 

atividades da indústria de petróleo e gás estão situadas a centenas de quilômetros 

destas ilhas, não apresentando riscos de impacto por estas atividades. 

Considera-se, portanto, como áreas de conservação de tartarugas marinhas e 

vulneráveis às atividades de E&P de óleo, os litorais de SE (todo), norte da Bahia, 

norte do ES e norte do RJ. Estes trechos apresentam risco significativo de toque de 

óleo em cenários acidentais, originados, respectivamente, das bacias de SE/AL, bacia 

do ES e bacia de Campos. O mapa da Figura 8 apresenta a localização dos blocos 

de exploração e campos de produção em relação às áreas reprodutivas prioritárias.  
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Figura 8. Áreas principais de reprodução vulneráveis ao vazamento de óleo por atividades da 
indústria de petróleo e gás.  
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5.2 Estratégias de resposta ao vazamento de óleo em áreas 

reprodutivas  

5.2.1 Pré-vazamento 

5.2.1.1 Geração de informações 

As áreas prioritárias e secundárias de desovas para tartarugas marinhas são, hoje, 

quase todas monitoradas por instituições de pesquisa ou pela execução de 

condicionantes de licenciamento, especialmente das atividades de óleo e gás 

offshore. Atualmente, são cerca de 20 instituições trabalhando no Brasil com objetivos 

e esforços distintos, como o registro da fauna marinha encalhada (debilitada ou 

morta), como mamíferos, aves e quelônios, ou, exclusivamente, para registros de 

tartarugas marinhas, (ocorrência de fêmeas, ninhos, filhotes ou encalhes). A figura 9 

revela as áreas de monitoramento na costa brasileira. 

No que se refere aos registros de quelônios, a coleta de dados é padronizada, 

independente  e, em grande parte, alimenta um mesmo sistema de informações para 

tartarugas marinhas – o SITAMAR. Este sistema visa o aprimoramento e a 

modernização do processo de armazenamento, análises, consultas e disponibilização 

das informações dos bancos de dados do Projeto TAMAR-ICMBio. O SITAMAR foi 

desenvolvido pela Fundação Pró-TAMAR, como parte do Projeto de Pesquisa da 

Biologia das Tartarugas Marinhas, e pelo CENPES-PETROBRAS, como parte do 

Projeto Mamíferos e Quelônios Marinhos (MMA, 2015). 

Estes trabalhos de pesquisa e monitoramentos levantam o conhecimento de áreas 

costeiras importantes para a fauna, espécies de ocorrência e áreas sensíveis - 

informações que auxiliam na gestão costeira.  

Outros benefícios se referem à formação de recursos humanos especializados e o 

auxílio, sempre que necessário, nas ações de resposta a emergências, como o 

vazamento de óleo no litoral.  Enquanto outros países preparam o monitoramento das 

praias após o alerta do acidente, o Brasil já tem grande parte da sua costa monitorada 

regularmente. Isso proporciona um resgate imediato dos animais afetados (ou até a 

chegada da equipe contratada para este fim), bem como a análise melhor dos 
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impactos, devido à existência de dados pretéritos e devido à continuidade do trabalho 

após derrame de óleo.  

 

FIGURA 9. Monitoramento de praias no Brasil com foco na fauna marinha encalhada ou em 
reprodução. São realizados por instituições de pesquisa ou empresas executoras 
de condicionantes de licenciamento de atividades de E&P de óleo e gás. Fonte: 
Centro TAMAR/ICMBio (2015).  

É necessária, então, além do levantamento dos dados, uma análise periódica e global 

dos registros coletados durante os monitoramentos, para que os dados se 

transformem em ferramentas para a tomada de decisão, como os mapas de relevância 

detalhados sobre os grupos da fauna, como é o caso das áreas de desovas de 

tartarugas marinhas. Estas informações auxiliarão na escolha das prioridades de 

proteção da costa, métodos de proteção, limpeza, recuperação e definição de zonas 

de sacrifício. Esta é uma tarefa de responsabilidade compartilhada entre diversos 

setores da sociedade, em especial instituições de pesquisa e o governo, com apoio 

da iniciativa privada.  
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A Figura 10 apresenta um exemplo: o Guia de Relevância do estado da Bahia, onde 

estratégias de uso terrestre relacionadas a cada nível de relevância foram 

desenvolvidas para proteger tartarugas marinhas na área (Lopez et al., 2015). O guia 

foi feito com base no mapeamento de Sensibilidade Ambiental para planos de 

contingência. 

 

Figura 10. Níveis de relevância para reprodução de tartarugas marinhas na Bahia, baseado 
no histórico de desovas por quilômetro. Fonte: Lopez et al. (2015).  
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5.2.1.2 Integração das informações aos Planos de Emergência e Planos de Fauna 

Informações como as apresentadas na Figura 10 devem estar representadas nas 

Cartas SAO (que incluem características físicas, biológicas e socioeconômicas da 

área) e também devem ser incorporadas aos mapas de áreas ecologicamente 

sensíveis, permitindo a análise de vulnerabilidade de cada bacia ou área geográfica.  

Atualmente as áreas consideradas vulneráveis se referem apenas aos graus ISL 8, 9 

e 10, excluindo todas as áreas de nidificação (praias arenosas apresentam grau ISL 

4). Um efeito disto pode se refletir sobre os planos de emergência em caso de 

vazamentos de óleo, onde estratégias de proteção serão preteridas em relação às de 

limpeza, independente da relevância biológica daquele trecho do litoral. 

As áreas vulneráveis para quelônios, como o litoral de SE, BA, ES e RJ, devem ter 

diretrizes específicas para proteção das áreas de desova, apresentados em Planos 

de Fauna. Nestes devem constar os trechos de praia prioritários para a proteção e 

trechos de sacrifício (como áreas de concentração e transferência de resíduos) com 

base nos mapas de sensibilidade. 

Os Planos de Fauna, elaborados para grupo relevante localmente, devem ser 

preparados e atualizados para cada área. É fundamental a descrição das ações para 

cada grupo e a ponderação das prioridades, em uma análise holística, pois as ações 

podem ser conflitantes. Por exemplo, ações de resgate de aves (como o intenso 

trânsito de veículos nas praias) podem ser potencializadoras dos impactos para 

quelônios, e vice-versa. 

5.2.1.3  Capacitação das equipes 

Áreas prioritárias de desova com risco moderado a alto de impacto por óleo (intensa 

atividade petrolífera a uma pequena distância da costa, como o litoral de SE, BA, ES 

e RJ) devem ter suas equipes capacitadas regularmente. 

As equipes de limpeza que serão acionadas na emergência devem ser treinadas 

sobre como trabalhar com a presença de ninhos na praia: compreender a sinalização 

utilizada para identificar os ninhos; não transitar a pé ou com veículos sobre ou 

próximos aos ninhos; o que fazer quando encontrar um animal, rastros ou filhotes de 
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tartarugas marinhas e receber outras instruções específicas sobre os cuidados nestas 

praias. 

É importante priorizar o cadastro e a capacitação da comunidade local para a 

realização das ações de contingência, proteção e limpeza da área. Esta medida 

proporciona geração de renda, ainda que temporária, para a população que 

possivelmente será afetada pelo vazamento; garante redução do tempo de resposta 

e dos custos de transporte de pessoal e reduz o impacto do incremento repentino de 

pessoas na localidade.  

As instituições de pesquisa que trabalhem com o monitoramento regular das praias 

devem estar cientes dos Planos de Fauna e ações para a proteção dos animais. Deve-

se realizar capacitação das equipes sobre os procedimentos existentes. Também é 

importante o treinamento sobre materiais perigosos (riscos, contaminação, EPIs, 

primeiros socorros, etc.), à exemplo das normas da Florida, que proíbem a ação das 

equipes que não tenham este treinamento (Florida, 2012).  

As capacitações das equipes de monitoramento de praia devem ocorrer 

preventivamente ao início de cada temporada reprodutiva, ou, se o risco de toque na 

região for pequeno, após a comunicação do acidente, de forma intensiva. Os 

coordenadores das equipes devem estar preparados para as capacitações 

necessárias. 

5.2.1.4  Simulados 

Os simulados já fazem parte dos planos de emergência e são executados 

periodicamente. Sempre quando ocorrem nas áreas de desovas, membros do Centro 

TAMAR/ICMBio são convocados a participar. Contudo, as atividades desenvolvidas 

não são suficientes para reflexão e prática para a proteção dos ninhos e dos animais.  

Os exercícios, quando ocorrerem em áreas reprodutivas de alta relevância, devem 

simular a presença de ninhos e instruir as equipes quanto aos cuidados durante as 

ações de limpeza. A melhoria deste procedimento consiste em, após a preparação de 

um plano especifico, exercitar as equipes de limpeza das praias, em conjunto com a 

equipe de monitoramento da fauna. 
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5.2.2 Vazamento 

As descrições abaixo se referem às ações em áreas de desova de tartarugas 

marinhas, durante o período reprodutivo, entre setembro e março, com exceção dos 

estados de Sergipe e Bahia, onde as atividades reprodutivas tem sido registradas 

durante o ano todo, apesar de ocorrer com pequena intensidade no inverno. Fora da 

temporada reprodutiva, os cuidados seguem os mesmos procedimentos para a 

redução dos impactos ao ambiente aquático (redução do tempo de resposta, controle 

da mancha, preferência por métodos mecânicos de limpeza, etc.).  

5.2.2.1  Comunicação  

No fluxo de comunicação sobre vazamento de óleo em áreas próximas às áreas 

prioritárias de reprodução de tartarugas marinhas, indicadas na figura 8, deve constar 

a comunicação ao ICMBio, que possui bases do Centro TAMAR nas principais áreas 

de desova do Brasil. A comunicação deve ser o mais breve possível, mesmo que não 

haja certeza sobre o toque de óleo na costa.  

O objetivo é que as equipes de monitoramento de praia sejam preparadas para as 

ações de proteção da fauna e a interagir com as equipes de limpeza. Assim, medidas 

como sinalização dos ninhos, preparação de materiais (telas, cercas, caixas, veículos, 

etc.) e treinamento da equipe podem ser realizadas em tempo hábil. 

O organograma de comunicação dos PEVOs deve, necessariamente, indicar a 

comunicação ao ICMBio, juntamente com a comunicação para o IBAMA e órgãos 

estaduais de meio ambiente, o que nem sempre é verificado nesses documentos. 

Contudo, esta comunicação inicial é fundamental para o sucesso da mobilização da 

equipe de campo.  

Além da comunicação inicial, a troca constante de informações entre as equipes de 

monitoramento da fauna e a empresa também é importante para o bom desempenho 

das ações de resposta. Informações regulares quanto à localização, dimensão e 

tendência de dispersão da mancha são necessárias para a dinâmica de tomadas de 

decisão, como as melhores estratégias de manejo dos ninhos e filhotes. 
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5.2.2.2  Remoção do óleo no mar 

Há uma série de métodos de limpeza do óleo. A escolha dos procedimentos 

dependerá do local do acidente, volume vazado, distância da costa, grau de 

sensibilidade do litoral, características físicas da praia, das condições oceânicas 

durante o vazamento, disponibilidade de equipamentos e pessoal, etc.  

Todos os métodos podem causar danos à fauna marinha e, dependendo do método 

selecionado, densidade de ninhos presentes na praia, estágio da temporada 

reprodutiva e presença de outros grupos da fauna a serem protegidos, algumas 

medidas podem ser adotadas para reduzir estes impactos. 

I. Contenção e recolhimento 

O uso de barreiras de contenção (booms) e de recolhedores (skimmers) é geralmente 

visto como uma solução ideal para o combate ao derramamento de óleo, uma vez 

que, se efetivo, irá remover o óleo do ambiente marinho. Barreiras são utilizadas para 

a contenção, deflexão e para desvio da mancha, acarretando a concentração do óleo 

no seio da barreira ou no ponto de recolhimento para sua retirada com skimmers 

(PETROBRAS, 2013). 

Barreiras do tipo absorventes (ou “pompom”) instaladas na praia devem estar oblíquas 

à linha de costa (dispostas mais perpendicular que paralelas), o que gera o menor 

risco de emaranhamento dos indivíduos (filhotes e fêmeas). Esta disposição ainda é 

efetiva no controle do óleo, devido à natureza das correntes onshore.  Estas barreiras 

devem ser instaladas a não menos que cerca de 80 metros de distância, entre uma e 

outra, ao longo da praia (Florida, 2012).  

II. Dispersão mecânica 

Depois de cessado o poder de recolhimento dos skimmers, poderá ser realizada 

dispersão mecânica do filme de óleo ainda presente no corpo hídrico, utilizando-se de 

embarcações navegando repetidamente sobre a mancha. Utiliza-se também barreiras 

absorventes fixadas na popa da embarcação, que trafega com movimentos circulares 

na configuração em “caracol”. 
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Por consistir no intenso trânsito de embarcações na área, a atividade eleva o risco de 

colisões com os animais, como tartarugas e mamíferos marinhos. Contudo, por se 

caracterizar como um impacto potencial, e não certo, medidas de mitigação 

existentes, como a redução da velocidade dos navios (HAZEL et al., 2007), ou o 

recolhimento dos animais avistados, pode não se justificar, frente às questões 

operacionais e a necessidade de ação rápida de limpeza da mancha.  

III. Dispersão química  

Dispersantes são produtos químicos lançados diretamente sobre o vazamento, com o 

objetivo de quebrar o óleo em partículas menores e dispersá-lo na água. Ao remover 

o óleo da superfície da água, pássaros, mamíferos, tartarugas marinhas e organismos 

marinhos sensíveis são protegidos, mas à custa potencial dos recursos da coluna de 

água. Uma vez que na coluna de água, o óleo é diluído para níveis menos prejudiciais, 

e, eventualmente, é usado como uma fonte de alimento pelas bactérias. Óleo disperso 

pode representar toxicidade para os organismos juvenis e em fase de vida sensíveis 

dentro da coluna de água depois de uma aplicação de dispersante, em função da 

concentração, tempo e de mistura. O uso de dispersantes químicos é um dilema 

ambiental e uso de análise de benefício líquido ambiental é um bom método para 

avaliar a pertinência de usar dispersantes (Califórnia, 2013). 

IV. Queima in situ 

Queima in situ significa queimar o óleo ainda no mar, como um meio de remoção. A 

queima elimina de óleo da superfície do mar conduzindo-o para a atmosfera sob a 

forma de gases de combustão e de fuligem. Esta operação tem o potencial de acelerar 

a limpeza de petróleo em águas de superfície e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de 

impactos relacionados com o petróleo em áreas ambientalmente sensíveis. Contudo, 

queima de óleo offshore também queima os organismos vivos que estiverem na 

superfície da água.  

Apesar de não ser uma prática adotada no Brasil (Pimentel, 2007), devido aos riscos 

e impactos associados, é importante citar o método, já que o mesmo possui grande 

eficiência na remoção do óleo na água e pode ser uma opção escolhida no futuro.  
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A queima deve ser utilizada em área distante da costa, como ocorre na Califórnia, cuja 

aprovação da técnica se dá entre 35 até 200 milhas náuticas, e uma análise caso a 

caso pode permitir a queima fora desta região. Como a área de concentração das 

tartarugas marinhas durante atividades reprodutivas ocorre até as 15 milhas náuticas 

(MARCOVALDI et al., 2010), dentro deste perímetro a queima não pode ser permitida. 

5.2.2.3  Monitoramento marinho  

Devido aos impactos potenciais das técnicas de remoção, queima, dispersão química 

ou mecânica do óleo, é importante que cientistas qualificados e observadores 

treinados estejam presentes em cada uma dessas operações certificando que os 

animais que necessitam subir à superfície para respirar, como tartarugas e mamíferos 

marinhos, sejam identificados e removidos do local, especialmente durante 

procedimentos de maior risco.   

Em casos de grandes vazamentos, pode ser executado um monitoramento 

embarcado, específico para a finalidade de recolher animais da área, oleados ou não, 

como uma ação preventiva ao contato com o óleo e vapores ou às ações de limpeza 

da mancha.  

5.2.2.4  Limpeza noturna 

Operações de limpeza das praias durante a noite são viáveis porque evitam estresse 

da equipe pelo calor e por queimaduras de sol, no entanto, alguns protocolos de 

limpeza de praia, como o da Flórida (2012) impedem operações noturnas em áreas 

de desovas, por gerar transtornos para as tartarugas, como a desorientação 

provocada pela iluminação artificial nas praias e o risco maior de atropelamento de 

fêmeas e neonatos.  

Caso uma limpeza noturna aconteça ao longo de uma temporada reprodutiva, a 

equipe deve estar informada sobre a possível presença de quelônios e como deverão 

agir. A iluminação deve ser reduzida e direcionada somente para o local de atividade, 

controlando a dispersão de luz para evitar desorientação dos filhotes e fêmeas. É 

importante o acompanhamento das atividades por um membro da equipe de 

monitoramento de fauna.  
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Se fêmeas forem encontradas em processo de desova, o local deverá ser sinalizado 

e a equipe solicitada para apagar as luzes e cessar a operação e circulação de 

pessoas até o retorno do animal ao mar. Manter distância do animal e o nível de ruído 

ao mínimo possível.  

Se o vazamento de óleo for de baixa magnitude e afetar praias em local e período de 

intensa atividade de posturas dos ovos ou de nascimento dos filhotes, a melhor opção 

é a não realização de trabalhos noturnos. Contudo, se uma grande quantidade de óleo 

atingir as praias, pode ser menos danosa a intensificação das atividades de limpeza 

no período noturno (com os devidos cuidados citados), evitando que as substâncias 

toxicas contaminem ainda mais a areia e outros trechos da praia.  

5.2.2.5 Monitoramento de praia 

É importante ser iniciado um monitoramento diurno para recolhimento dos animais 

encalhados, identificação e acompanhamento dos registros reprodutivos. Caso o 

período coincida com o período de posturas, é necessário também a realização do 

monitoramento noturno para registro e acompanhamento das fêmeas.  

O objetivo do monitoramento é verificar a existência de animais encalhados na praia, 

ninhos ou filhotes impactados por óleo, ocorrência de novos ninhos, animais presos 

ou emaranhados em redes de contenção, acompanhamento dos procedimentos de 

limpeza e avaliação de risco de impactos à fauna, necessidade de cercamento ou 

transferência de ninhos, etc. O monitoramento regular da praia também pode auxiliar 

no acompanhamento da mancha de óleo e identificação de novos trechos impactados 

ou concentrados de óleo.  

Em áreas onde já ocorre o monitoramento regular das praias, é necessário o 

incremento do esforço do monitoramento, devido ao incremento de trabalho de 

manejo dos ninhos, filhotes e animais encontrados na praia.  É importante que não 

sejam contratadas novas empresas ou instituições de monitoramento, cujos trabalhos 

de coletas de dados e animais se sobreponham aos já são realizados. Isto pode 

impactar os estudos regulares da localidade.  

Todo exemplar da fauna encontrado na praia, visivelmente, ou não, impactado por 

óleo, deverá ser registrado (espécie, nome da praia, localização geográfica, data, 



 42 

estado, etc.) e documentando. Os animais vivos devem ser reabilitados. Os indivíduos 

encontrados mortos devem passar por necropsia, sempre que viável, para avaliação 

da causa mortis, visando a identificação daqueles afetados pelo óleo ou por outras 

razões (como a pesca, o lixo, etc.), evitando uma superestimativa dos impactos 

causados pelo vazamento. 

É necessário prever estruturas de atendimento veterinário especializado aos 

quelônios para reabilitação ou necropsia. Estas estruturas devem ser dimensionadas 

de acordo com os diferentes cenários de vazamento, considerando equipes, 

equipamentos, medicamentos, insumos e meios necessários à realização destes 

trabalhos. 

 

5.2.2.6  Manejo dos ninhos  

A simples presença de óleo na praia não justifica a relocação de ninhos, que pode 

causar alguns impactos, como redução da taxa de eclosão. O período de incubação 

varia entre 50 a 60 dias, dependendo da temperatura do ambiente. O melhor momento 

para a manipulação do ninho é logo após a postura (até o 5° dia) ou no final do 

desenvolvimento embrionário (após os 45 dias). Este trabalho deve ser realizado por 

pessoas capacitadas, pois possui protocolos específicos a serem seguidos.  

Assim que informado sobre o acidente, caso a expectativa seja de pequeno volume 

tocando a costa, os ninhos devem, somente, ser identificados e cercados com telas. 

A tela servirá para conter filhotes, evitando sua saída e contato com o óleo. Desta 

forma, os neonatos poderão ser soltos em local apropriado.   

Os ninhos em áreas de risco podem ser transferidos para outras com menor risco ou 

praias vizinhas, dependendo do caso. Toda transferência deve ser analisada caso a 

caso, buscando o menor impacto sobre a taxa de eclosão dos ovos. Caso a praia 

esteja bastante impactada por óleo, acredita-se que a transferência de ninhos seja 

uma medida melhor que deixar os ovos em áreas de limpeza e os filhotes em contato 

com óleo.  
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Em caso de vazamento de grande volume, a equipe deve estar preparada para 

transferência dos ninhos para cercados de incubação (Figura 11) protegidos dos 

perigos de contaminação por óleo e das ações de limpeza das praias (movimentação 

de pessoas e equipamentos).  

 

Figura 11. Cercados de incubação no litoral de Sergipe. Fonte: Banco de Imagens do Projeto 
TAMAR/ICMBio. 

Em casos extremos de contaminação da praia, e quando questões logísticas 

justificarem, pode-se avaliar a incubação em instalações de armazenamento com 

temperatura controlada, conforme feito durante o vazamento no Golfo do México.  

5.2.2.7 Soltura de filhotes   

Ao migrarem para o mar, devido sua baixa capacidade natatória, os filhotes ficam à 

deriva no oceano e poderão se concentrar na mesma área que o óleo remanescente. 

Caso isto ocorra, existe o risco de se perder toda a coorte de filhotes daquela 

temporada. A soltura dos neonatos deve ser feita em praias limpas e, quando possível, 

em locais mais favoráveis para que as correntes marinhas não levem para áreas 

impactadas com óleo.  

5.2.2.8 Manejo das fêmeas 

Durante o monitoramento noturno, quando fêmeas forem encontradas desovando, o 

biólogo, veterinário ou técnico trenado deve realizar uma avaliação do animal e prestar 

os primeiros socorros, quando necessário.  
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Em caso de não haver evidências de contato com o óleo, a ocorrência do indivíduo 

deve ser apenas registrada; caso a equipe seja a mesma que já realiza o 

monitoramento regular naquela área, e possua a autorização para marcação com 

anilha metálica, o indivíduo também deve ser marcado.  

Em caso de evidência com interação leve a moderada com óleo, o profissional 

habilitado deve prestar os primeiros socorros e liberar o animal. Devido ao peso, 

dificuldade de manipulação/transporte e estresse gerado para as fêmeas, não justifica 

o encaminhamento dos animais, nestes casos, para centros de reabilitação. Em 

situações específicas, considerando nível da contaminação, espécie impactada e 

estrutura disponível, o encaminhamento para reabilitação pode ser indicado.  

5.2.2.9  Linhas de telefone  

Devem ser disponibilizadas linhas telefônicas gratuitas (0800), tanto para a 

informação de avistagem de óleo nas praias, quanto para o relato de animais 

encalhados. A população buscará este recurso na tentativa de ajudar a fauna 

impactada e de contribuir para a limpeza das praias. Esta estratégia já ocorre na área 

de abrangência dos PMPs (Projeto de Monitoramento de Praias) das Bacias de 

Sergipe /Alagoas, Espírito Santo e de Campos. O cidadão deverá informar o que foi 

encontrado (óleo, ave, quelônio, mamífero, etc.), sua localização e contato, data e 

hora da observação. Estes dados são repassados para a equipe de campo, que 

atende a ocorrência e, posteriormente, alimenta os relatórios da atividade.    

5.2.3 Pós vazamento 

5.2.3.1  Análise do acidente 

Deverão ser feitas análises pós acidente das ações de resposta voltadas para a fauna 

marinha e registro das lições aprendidas. Os relatórios deverão avaliar a eficiência 

dos itens anteriores descritos (planejamento, treinamento, comunicação e cuidados 

para redução de impactos). Por exemplo, nos casos de vazamentos citados no Brasil, 

foram identificados como principais obstáculos para a resposta e contenção do óleo 

derramado: falhas na comunicação da emergência, em Sergipe, e subestimativa de 
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equipamentos na Baia de Paranaguá. A investigação das falhas tem que ser útil para 

a revisão e melhoria contínua dos planos de resposta.  

5.2.3.2  Análise de impactos sobre as populações. 

Em pequenos vazamentos, quando danos aos animais ou aos ninhos não são 

identificados, ou são pouco significativos, um relatório após as operações de limpeza 

pode ser suficiente. Mas em casos de danos maiores, além da documentação pós 

acidente, é importante uma análise de impactos mais aprofundada. Devido ao longo 

ciclo de vida das tartarugas marinhas, os impactos reais sobre estas populações só 

poderão ser feitos alguns anos após o derrame, quando for possível analisar a 

variação das posturas ao longo do tempo e do espaço (comparação com outros sítios 

reprodutivos não afetados). 

5.2.4 Síntese das diretrizes  

A seguir, apresenta-se um resumo dos procedimentos recomendados, na forma de 

um checklist, visando facilitar a aplicação dos conceitos expostos. 

 

Pré-vazamento 

 Geração de informações: mapeamento de detalhe das áreas de relevância para 

a reprodução dos quelônios; 

 Integração das informações sobre quelônios aos mapas de vulnerabilidade nos 

planos de emergência, bem como a elaboração de Planos de Fauna (proteção, 

manejo e resgate) para quelônios nos litorais de SE, norte da BA, norte do ES e norte 

do RJ. Estes planos devem constar os trechos de praia prioritários para a proteção e 

trechos de sacrifício durante as operações de resposta à emergência. 

 Capacitação das equipes monitoramento da biota sobre os Planos de Fauna e 

procedimentos existentes, além do treinamento sobre materiais perigosos (riscos, 

contaminação, EPIs, primeiros socorros, etc.). Os membros de limpeza das praias 

devem ser capacitados para o trabalho na presença de ninhos e animais ameaçados 
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de extinção. Priorizar a capacitação de agentes locais para o atendimento à 

emergência 

 Simulados: em áreas importantes para desovas, os treinamentos devem 

simular ninhos nas praias e exercitar os cuidados e procedimentos recomendados nos 

planos específicos. 

Vazamento 

 Comunicação: nas áreas reprodutivas vulneráveis ao vazamento de óleo, o 

fluxograma de comunicação do acidente aos órgãos ambientais deve incluir o Instituto 

Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), que possui bases do Centro TAMAR nas 

principais áreas de desova do Brasil. A comunicação para atualização das 

informações (localização da mancha, tendência de dispersão, etc.) deve ser 

constante. 

 Remoção de óleo no mar. Os locais indicados de maior sensibilidade ambiental 

devem ter estratégias prioritárias de proteção. Em caso de toque de óleo na costa, os 

métodos escolhidos de limpeza dependerão do volume vazado, distancia, tipo de 

praia, condições oceânicas, etc. Para reduzir impactos sobre os animais, uso de 

dispersantes e queima do óleo in situ devem ser evitados e, de uma forma geral, 

barreiras absorventes, preferencialmente, devem estar obliquas à linha de costa, 

evitando o trapeamento dos indivíduos.  

 Monitoramento marinho. Devido aos impactos potenciais das técnicas de 

remoção, queima, dispersão química ou mecânica do óleo, é importante um 

monitoramento embarcado, específico para a finalidade de recolher animais da área 

(ação preventiva). 

 Limpeza noturna. Operações de limpezas das praias são recomendadas 

apenas em caso de grandes acidentes, devido aos impactos às fêmeas e aos filhotes. 

A iluminação e ruídos deve ser reduzida o quanto possível e caso animais sejam 

encontrados, uma distância segura deve ser mantida.   

 Monitoramento de praia. É importante iniciar, ou incrementar o trabalho já 

realizado, de recolhimento dos animais encalhados, identificação e acompanhamento 

dos registros reprodutivos. Atenção é necessária para não sobrepor monitoramentos 

e disputa por dados e animais. É necessário prever estruturas de atendimento 

veterinário especializado aos quelônios para reabilitação ou necropsia dos mesmos. 
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 Manejo dos ninhos. Em caso de acidentes pequenos ou médios, os ninhos 

podem ser, apenas, identificados e cercados com telas. Em caso de grande ameaça, 

seja de impacto por óleo ou pelas operações de limpeza, os ninhos devem ser 

transferidos para local mais seguro.  

 Soltura dos filhotes. A soltura dos neonatos deve ser feita em praias limpas e, 

quando possível, em locais mais favoráveis para que as correntes marinhas não levem 

para áreas impactadas com óleo. 

 Manejo das fêmeas. Durante o monitoramento noturno, fêmeas que forem 

encontradas com evidências de interação com o óleo, o profissional habilitado deve 

decidir entre prestar os primeiros socorros ou encaminhar para reabilitação. Para o 

último caso, uma logística específica deve ser providenciada para o encaminhamento.  

 Linhas de telefone. Devem ser disponibilizadas linhas telefônica gratuita (0800), 

tanto para a informação de avistagem de óleo nas praias, quanto para o relato de 

animais encalhados. 

 

Pós vazamento 

 Análise das ações de resposta. Deverão ser feitas análises pós acidente das 

ações de resposta voltadas para a fauna marinha e registro das lições aprendidas.  

 Análise de impactos sobre as populações. Em casos de danos maiores, além 

da documentação pós acidente, é importante uma análise de impactos mais 

aprofundada, devido ao longo ciclo de vida das tartarugas marinhas. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

As áreas de alta sensibilidade para as tartarugas marinhas na costa brasileira são 

aquelas definidas pelo MMA como prioritárias para a reprodução destes animais: 

trecho sul do litoral do RN, litoral de SE e litorais norte da BA, ES e RJ. Destas cinco, 

quatro delas apresentam-se vulneráveis ao derrame de grande volume de óleo, devido 

à proximidade com as atividades da indústria de petróleo e gás, sendo: SE e BA, 

relacionadas à bacia de Sergipe/Alagoas, e ES e RJ, relacionadas, principalmente, às 

atividades nas bacias do Espírito Santo e de Campos.  

Para estas áreas, é necessário que sejam desenvolvidos planos de resposta a 

emergências com estratégias direcionadas à proteção dos ninhos e fêmeas em 

processo de desova.  

As estratégias envolvem ações de (1) planejamento, como a geração de informações, 

elaboração de planos de proteção, manejo e resgate das tartarugas marinhas, 

capacitação das equipes de monitoramento da fauna e das equipes de limpeza das 

praias, treinamentos que simulem a presença de ninhos e animais nos locais de 

desova; (2) medidas de redução de impactos durante o vazamento, que incluem uma 

comunicação eficiente, proteção dos trechos de praias de maior densidade de 

desovas, cuidados durante a limpeza da costa, monitoramento e manejo da fauna e 

disponibilização de linhas de telefone; (3) ações posteriores à limpeza do óleo 

derramado, como a análise das ações de resposta adotadas e a análise dos impactos 

sobre as populações.     

As estratégias descritas neste trabalho não devem ser utilizadas como protocolos 

antes da avaliação de órgãos ambientais e, em especial, pela análise do Centro 

Especializado em Tartarugas Marinhas – Centro TAMAR/ICMBio. 

Além disso, as técnicas de proteção à fauna podem ser incompatíveis entre diferentes 

grupos biológicos e, por esta razão, é importante realizar uma análise holística que 

pondere os principais recursos e sensibilidades daquele ambiente. Certamente, cada 

cenário de vazamento implicará em procedimentos distintos, ainda que em uma 

mesma área. Contudo, no momento do acidente, os procedimentos possíveis, bem 

como os não recomendados para aquele local, já devem estar definidos ou previstos. 
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